“DECRET
Expedient núm.: 280/2022
Assumpte: Decret llistat definitiu i data
Procediment: Seleccions de personal i provisió llocs de treball
El 02 de maig de 2022 es va aprovar el Decret 2022-0307 que aprovava la convocatòria i Bases
reguladores del procediment per cobrir una plaça d’Arquitecte/a funcionari de carrera
mitjançant el procediment de selecció de concurs oposició (BOIB núm. 60, de 07 de maig de
2022).
El 16 de maig de 2022, es va publicar el BOE 116-2022, amb el que es donava inici al termini
per la presentació de sol·licituds de participació al procediment. Analitzada la documentació
aportada es va publicar el llistat provisional d’admesos i el nomenament del Tribunal
Qualificador, una vegada finalitzat el termini d’esmenes i al·legacions, d’acord amb les
facultats que em son atribuïdes per l’Article 21.1,h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de Bases de Règim Local, DISPÒS
Primer. Aprovar la següent relació definitiva d’aspirants admesos:
NOM

COGNOMS

1
MARC
ANGLADA BARBER
2
CLARA
ARNAU PEIRO
3
CONCEPCIÓ
BAUÇÀ CEREZO
4
AINA MARIA
BUÑOL PEDROL
5
ALBERT
CABRER PALOMES
6
PEDRO LUIS
CABRER RIVERA
7
BARTOMEU
CIFRE BENNASSAR
8
MIQUELA
COSTA RAMIS
9
AGUSTIN
FERNÁNDEZ PUIG
10
ANA BELEN
GARCÍA SACRISTAN
11
JOSE JAVIER
GÓMEZ MEDINA
12
ANGEL
LLULL DURO
13
CARLOS
MARTÍNEZ DE TEJADA PÉREZ
14
GABRIEL
MESQUIDA MAS
15 MARIA DEL MAR
MUÑOZ FAUS
GABRIEL
16
17

MARTÍN
ARIANA

OLIVER COLELL
PÉREZ FAR

DNI
*17****2-E
****95*0-G
****0388-*
4****832-*
4****15*-P
2*38****-K
430****3-*
4320****-*
46****7*-N
1****53*-L
1823****-*
43****35-*
0****376-*
4****5*9-Y
****8*39-Y
432*****-R
****253*-F
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ANUNCI
Per el general coneixement es fa saber que, el 25 de juliol de 2022, s’ha aprovat el Decret
2022-0563 següent:

18
19
20
21
22
23

JOAN
IÑAKI
LUCAS
ANTONIA
PEDRO JOSE
ESTEBAN

RAMON POU
REPARAZ VIVES
SECO GAGO
SERVERA BUADES
SILLERO RIOS
TORRES PUJOL

4*****83-K
****4*94-T
53****8*-L
****2*21-A
43****90-*
43****6*-W

Segon. Convocar als aspirants el dijous 18 d’agost de 2022, a les 10:30 hores en el Teatre de
l’Ajuntament de Lloseta (entrada per el C/Teatre), per la realització del primer exercici de la
fase d’oposició.
Tercer. Fer pública la present resolució amb indicació dels recursos pertinents.

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.
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