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Referència: 2021/00010522T

Procediment: Borsa de treball de personal funcionari interí d’ENGINYER INDUSTRIAL

RECURSOS HUMANS (JCV) 

BAN DE L’ALCALDIA
SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ

L’Ajuntament de Marratxí convoca proves selectives per conformar un BORSA DE TREBALL 
d’ENGINYER INDUSTRIAL

Sistema de selecció: concurs oposició.
Lloc i termini de presentació d’instàncies:

En el Registre general de l’Ajuntament de Marratxí, situat al Camí de n’Olesa, 66 
de Sa Cabaneta.
Termini: quinze dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació 
d’aquest anunci a un diari de l’illa, finalitzant en tot cas el darrer dia del termini a 
les 14:00 hores.

Titulació mínima exigida (alguna de les següents):
Enginyeria industrial.

Requisits específics:
Acreditar el nivell C1 de coneixements de la llengua catalana.

Taxes per a participar a processos de selecció: Les recollides a l’ordenança fiscal 
corresponent publicada al BOIB núm. 152 de 3 de desembre de 2016.
Lloc i data de celebració de la primera prova: es fixarà finalitzat el període de presentació de 
sol·licituds publicant-se únicament al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (seu 
electrònica) i a la plana web de l’Ajuntament de Marratxí (www.marratxi.es) al link processos 
de selecció.
Proves a realitzar (obligatòries i eliminatòries):

a) Prova teòrica (obligatòria i eliminatòria). Aquesta prova consistirà en contestar per 
escrit un qüestionari de preguntes amb respostes alternatives (tipus test) relatives al 
programa de temes.

b) Fase de concurs d’acord amb les previsions contingudes a les bases i al decret de 
convocatòria.

El procés selectiu es regirà per les Bases generals del procediment selectiu del personal 
funcionari interí i laboral no fix, aprovades mitjançant Decret de l’alcaldia de 6 d’octubre de 
2020 (BOIB núm. 197 de 19 de novembre de 2020) i pel Decret núm. 5255/2021 de 
convocatòria del borsí d’enginyer industrial de 5 de novembre de 2021.

Per a més informació truqueu al núm. de telèfon 971 788100 o 971 603496 o remeteu mail a 
l’adreça electrònica: recursoshumans@marratxi.es


