Pel general coneixement i efectes oportuns, es fa saber que el Sr. Batle en resolució de dia 02
de juny de 2021, va emetre el Decret núm. 2021-0340, següent:

“DECRET
Expedient núm.: 667/2020
Assumpte: Decret llistat provisional i nomenament Tribunal Qualificador
Procediment: Seleccions de personal i provisions de lloc de treball
Vista l’Oferta publicada per el SOIB que fa referència a la cobertura d’un lloc de treball com
Terapeuta Ocupacional personal laboral temporal.
Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de participació, per part del SOIB s’ha remès a
aquesta Corporació el llistat de persones aspirants al lloc de treball en qüestió. En ús de les
facultats i atribucions que m’han estat conferides per l’article 21.1,g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, disposo el següent:
PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos:

Estrany Munar, Maria Francesca
Díaz Hormigo, Elena
Ferrá García, José Daniel

***83*75*
1****33*G
****9724*

Els aspirants hauran de presentar en el termini de 3 dies hàbils a comptar des del dia següent
d’aquesta publicació, la relació de mèrits a valorar.
Els mèrits hauran de presentar-se en el Registre General físic o electrònic de l’Ajuntament de
Lloseta, o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre. En
el cas de no presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament, la persona
interessada ha de comunicar-ho a l’Ajuntament abans de la finalització del termini indicat
mitjançant enviament del justificant de presentació a l’adreça electrònica
secretaria@ajlloseta.net. Sense la concurrència d’aquest requisit, les sol·licituds que es
registrin a l’Ajuntament de Lloseta fora del termini de presentació no seran admeses.

SEGON. Aprovar la composició del Tribunal Qualificador en els següents termes:
President:
Titular: Antoni Payeras Beltrán. Secretari Ajuntament de Lloseta
Suplent: Maria Florit Miró. Treballadora Social Mancomunitat Raiguer
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ANUNCI

Vocals:
Titular: Margalida Quetglas Ferragut. Interventora Ajuntament Santa Margalida
Suplent: Isabel Pons Sastre. Treballadora Social Ajuntament Consell
Titular: Elena Palacio Tuñon. Secretària-Interventora Ajuntament Mancor de la Vall
Suplent: Antònia Cabanellas Vadell. Treballadora Social Ajuntament Santa Maria
Titular: Mª Antònia Crespí Socies. Treballadora Social Ajuntament de Lloseta
Suplent: Francesca Ferragut Xamena. Treballadora Social Ajuntament Alaró
Secretari:
Titular: Margalida Jaume. TAG Ajuntament Lloseta
Suplent: Javier Rodríguez Abril. Secretari-Interventor Ajuntament Sa Pobla»

Lloseta,
Document signat electrònicament
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Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes a contar des del següent al de la recepció de la
present notificació, davant la batllia d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del ContenciósAdministratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la
recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que
pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

