ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL D’ ADMESOS I EXCLOSOS BORSÍ TRESORERS/ES DE
L’AJUNTAMENT DE LLOSETA

“DECRET
Expedient núm.: 797/2021
Assumpte: Decret llistat provisional i nomenament Tribunal
Procediment: Seleccions de personal i provisions de lloc de treball
El 25 de novembre de 2021 es va aprovar el Decret 2021-0786 que resolia la convocatòria i les
bases reguladores del procediment per la constitució d’un borsí de tresorers/es per
l’Ajuntament de Lloseta (BOIB núm. 165, del 30 de novembre de 2021).
Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds dels aspirants del borsí, i en ús de
les atribucions i facultats que m’han estat atorgades per l’Article 21.1,g) de la Llei 7/1985. De 2
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local DISPÒS
Primer. Aprovar el llistat provisional d’admesos i exclosos del procediment:
- Aspirants ADMESOS
NOM

COGNOMS

DNI

MARGALIDA

CATANY NOGUERA

***419**-Y

MARC

PRATS MORRO

43*01***-*

DAVID

CAULES TICOULAT

***3*970-*

PERE ANTONI

NADAL CANAVES

7****101-*

XAVIER

RIBOT BAUTISTA DE LISBONA

*3*70***-P

PEDRO

PAYERAS CLADERA

*3**70**-T

FRANCESC

PONS BUADES

1****985-*

AMADEO DE LOS REYES

ALGABA FUSTEL

*****829-Z

EVA

MARTÍNEZ GALIANO

****6098-*

MARIA CATALINA

SERRANO CRESPÍ

43*****7-B

D’acord amb la Base sisena de les Bases Reguladores, els aspirants que han resultat com a
exclosos o no inclosos tenen el termini de 3 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació
de la resolució per poder presentar reclamacions. La seva presentació podrà fer-se en el
Registre General de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La llista definitiva, una vegada resoltes les reclamacions, es publicarà a la pàgina web de
l'Ajuntament de Lloseta i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. En cas de no produir-se
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Per el general coneixement es fa saber que el passat 22 de desembre de 2021, es va aprovar el
Decret 2021-0882, següent:

reclamacions a la llista provisional s’entendrà aquesta elevada a definitiva sense necessitat de
nova resolució, circumstància que es farà pública al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament
de Lloseta.
SEGON- Nomenar els membres del Tribunal Qualificador del procediment selectiu:
- Presidenta:
Maria Magdalena Vicens Pons, Secretaria de l’Ajuntament de Santa Margalida
- Suplent:
Alberto Valicourt Genzor, Interventor de l’Ajuntament de Pollença
- Vocal:
Margalida Jaume Boyeras, TAG de l’Ajuntament de Lloseta
- Suplent:
Xavier Rodríguez Abril, Secretari de l’Ajuntament de Sa Pobla
- Vocal:
Toni Sastre Oliver, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre
- Suplent:
Jaume Perelló Marcé, Secretari de l’Ajuntament de Ses Salines
- Vocal:
Laura Bauzà Aguiló, Interventora de l’Ajuntament de Capdepera
- Suplent:
Margalida Quetglas Ferragut, Interventora Ajuntament Santa Margalida
- Secretària:
Elena Palacio Tuñon, Secretaria Mancor de la Vall
- Suplent:
Antoni Payeras Beltran, Secretari Ajuntament de Lloseta

Lloseta,
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT”

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.

Codi Validació: 3Z2NLF4Q96GT5TPLHG2PK2XKL | Verificació: https://ajlloseta.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Tercer- Publicar la present resolució

