Per la present es fa saber que el 19 d’octubre de 2022, el Batle de l’Ajuntament de Lloseta ha
aprovat el Decret 2022-0810 següent:
“DECRET
Expedient núm.: 623/2022
Assumpte: Decret canvi Tribunal
Procediment: Selecció de personal i provisions de llocs de treball
El 11 d’octubre de 2022, es va aprovar el Decret 2022-0784 per el que s’aprova el llistat
provisional d’admesos i exclosos del procediment per la constitució d’un Borsí de Tècnics de
l’Administració General, i es nomena al Tribunal.
Si bé, s’adverteix que hi ha una errada en el nomenament d’un dels membres del Tribunal, per
aquest motiu, i atenent a les facultats que em son atorgades per l’Article 21.1,f) i ) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, DISPÒS
Primer. Nomenar el Tribunal Qualificador del Procediment, essent els seus membres els
següents:
-

Presidenta: Margalida Jaume Boyeras, TAG de l’Ajuntament de Lloseta
President suplent: Xavier Rodríguez Abril, Secretari de l’Ajuntament de Sa Pobla

-

Vocal: Carmen Álvarez Gama, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Lloret
Suplent: Elena Palacio Tuñon, Secretària Ajuntament Mancor de la Vall

-

Vocal: Belen Lloret Garcia, TAG de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’es Cardassar
Suplent: Maria Magdalena Vicens Pons, Secretària de l’Ajuntament de Santa Margalida

-

Vocal: Joan Garcia Cortés, Secretari de l’Ajuntament de Felanitx
Suplent: Jaume Perelló Marcé, Secretari de l’Ajuntament de Ses Salines

-

Secretari: Antoni Sastre Oliver, Tresorer Ajuntament de Lloseta
Secretari suplent: Raimundo Montis Sastre, Secretari Interventor Ajuntament de Llubí

Segon. Concedir tres dies hàbils durant els que les persones aspirants podran recusar els
membres del tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies d’abstenció d’acord amb el
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règim establert en l’article 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector
Públic.
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.
En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament de Lloseta, la
persona interessada ha de comunicar-ho a l’Ajuntament, abans de la finalització del termini de
la presentació de les sol·licituds, mitjançant enviament del justificant de presentació a l’adreça
electrònica secretaria@ajlloseta.net.”

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.

