
 

Ajuntament de Valldemossa

Pel Sr. Batle D. Nadal Torres Bujosa, en el dia d’avui, ha dictat la següent resolució:

Vista  l’acta  del tribunal  per la creació d’una  borsa de treball  de la categoria  de peó mitjançant 
concurs  per  a  l’Ajuntament  de  Valldemossa,  a  l’efecte  de  substituir  possibles  baixes,  vacances 
permisos i/o altres, com a personal laboral no permanent,  amb el llistat definitiu de valoració de 
mèrits de dia 16 d’abril de 2019.

Ateses a les bases que han de regir a la borsa de treball de la categoria de peó mitjançant concurs 
per a l’Ajuntament de Valldemossa, a l’efecte de substituir possibles baixes, vacances permisos i/o 
altres, com a personal laboral no permanent, publicades al BOIB núm. 34 de 14 de març de 2019. 

HE RESOLT

1r.-  Aprovar  i  publicar  la  següent  llista  definitiva  amb  la  valoració  dels  mèrits  aportats  pels 
aspirants per constituir una borsa d’una borsa de treball de la categoria de peó mitjançant concurs 
per a l’Ajuntament de Valldemossa, a l’efecte de substituir possibles baixes, vacances permisos i/o 
altres, com a personal laboral no permanent en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la plana web 
de  l’Ajuntament  de  Valldemossa  –  Oposicions  i  borsa  de  feina  (amb  la  següent  URL: 
http://www.valldemossa.es/online/oposicions.ct.html), quedant constituïda dita borsa.
 

Posició DNI TOTAL

1 53011774V 41,2

2 78208280T 36,64

3 43096145X 34,15

4 43104468F 28,6

5 43123620T 26,4

6 43107338W 26

7 05428073G 24,15

8 43212171R 23,45

9 43081760T 18,2

10 43056192P 15,75

11 43174582V 10,8

12 43197485N 8,8

13 43163577Y 8,55

14 43053386P 8,35

15 78208297V 4,86

16 43036163N 3
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17 43129045C 1,7

18 34068941F 1,5

19 78204597C 1

2n.- Vista la base específica 9a de la borsa de treball de la categoria de peó mitjançant concurs per a 
l’Ajuntament de Valldemossa, a l’efecte de substituir possibles baixes, vacances permisos i/o altres, 
com a personal laboral no permanent, publicades al BOIB núm. 34 de 14 de març de 2019, on es 
dóna l’opció de la  situació de “NO DISPONIBLE”,  dita  situació es  pot  començar  a  sol·licitar, 
segons indicacions de dita base, en el moment de la publicació de la present llista definitiva, totes 
les sol·licituds presentades amb anterioritat no es donaran per vàlides.

Ho mana i firma el Sr. Batle, davant mi la secretaria, a Valldemossa
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