
 
 

AVÍS 
 
 
 

Es dona publicitat de que l’alcalde, mitjançant Decret 310/2020, de 26 d’octubre, a proposta 
del Tribunal de Selecció, a resolt el següent: 
 
“Primer. Crear la Borsa de treball d’Auxiliars Administratius/ives de Registre Civil i Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament de la Palma, amb l’objectiu de cobrir possibles programes 
d’actuació o substitucions de caràcter temporal de la plantilla de personal. La borsa de treball 
estarà formada pels següents aspirants: 
 

POSICIÓ INICIALS NOM DNI PUNTUACIÓ 

1 ALA AMALIA 46581253C 86,00 

2 MFM CORAL 52466684G 75,00 

3 NRC NURIA 46811880A 61,00 

4 RMC ROSA 38435631D 58,00 

5 AGJ ANTONIO 46787334K 52,00 

6 XCG XENIA 46813540F 34,00 

7 MGN MIREIA 52468951V 32,00 

8 CSR CAROLINA 46057713Y 31,00 

9 JGG GEORGINA J. 47663713P 26,00 

10 JRN JORDI 47828347P 25,00 

 
Segon.- Establir que la durada d’aquesta Borsa serà de tres anys, a comptar des del dia 26 
d’octubre de 2020 fins el dia 25 d’octubre de 2023, i que el seu funcionament es regirà pel 
que estableix la base dotzena de les Bases reguladores de la convocatòria, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Quan sigui necessari nomenar algun dels aspirants de la borsa, el Departament de Recursos 
Humans es posarà en contacte amb el candidat que estigui situat en primer lloc de la llista, 
mitjançant adreça de correu electrònic i/o telèfon que els aspirants hagin indicat en la seva 
instància. En cas de no obtenir resposta en el termini màxim de dos dies hàbils, s’entendrà 
que el candidat renuncia a la contractació i es contactarà amb el següent candidat per odre 
de puntuació. 
 
Les persones seleccionades seran les responsables de mantenir actualitzades les seves 
dades de contacte. 
 
Una vegada feta la crida, i en el supòsit que el candidat hi renunciés, ho haurà de fer per 
correu electrònic adreçat a l’Ajuntament. 
 
La renúncia a un lloc de treball ofertat suposarà que l’aspirant passi a ocupar el darrer lloc de 
la borsa, llevat que concorrin algunes de les circumstàncies següents: 
 
- Permís de maternitat, baixa motivada per embaràs o situació assimilada 
- Malaltia greu que impedeixi l’assistència al lloc de treball, sempre que s’acrediti 

fefaentment. 
- Exercici de càrrec públic: representatiu que impossibiliti l’assistència al lloc de treball. 
 
La persona cridada que passi a prestar els seus serveis a l’Ajuntament causarà baixa de la 
borsa, i una vegada finalitzats els seus serveis, s’adscriurà de nou a la borsa. Si la suma dels 



 
nomenaments és inferior a un any, se l’adscriurà al mateix lloc que ocupava, i si és superior a 
un any, se l’adscriurà a l’últim lloc de la borsa.” 
 
Tercer. Publicar la creació d’aquesta Borsa de treball al tauler d’anuncis i al web municipal. 
 
Quart.-  Informar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administrativa davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament, es podrà interposar recurs de 
reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes. Tanmateix, 
els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 

       


