Exp. núm. 2022/3371
Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del
tribunal qualificador i convocatòria a la prova de llengua catalana per a les
persones que no han acreditat el nivell A2 del procediment selectiu per cobrir
dues places vacants de la categoria d’ajudant de cuina, com a personal laboral
fix, de l’Ajuntament d’Artà
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2022, es varen aprovar
la convocatòria i les bases del procediment selectiu per proveir, mitjançant el sistema
de concurs oposició, dues places vacants, amb caràcter de personal laboral fix, de la
categoria d’ajudant de cuina, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2021, les
quals foren publicades en el BOIB núm. 84, de 28 de juny de 2022 i l’anunci de la
convocatòria en el BOE núm. 160, del 5 de juliol de 2022.

Manuel Galán Massanet
19/09/2022 Secretària-Interventora
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19/09/2022 BATLE

Vist que el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu
va finalitzar el 25 de juliol de 2022, i d'acord amb el que estableixen les bases de la
convocatòria;
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria
de règim local, dict la següent
Resolució
PRIMER. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procediment selectiu, que és la següent:
a) Persones aspirants admeses:
DNI
18029003Q
18221052S
18222476J Pendent de la prova de català
37341413Q
43020056M
43046511X
43105884C
52033431W Pendent de la prova de català
78209823W

Les persones aspirants que tenen l'anotació "Pendent de la prova de català" no han
acreditat els coneixements de llengua catalana exigits a les bases, per la qual cosa la
seva permanència al llistat està condicionada al resultat de la prova de nivell A2.

Celia Martínez-Piñeiro de
Urquiza

Signatura 1 de 2

b) Persones aspirants excloses: No s’exclou cap aspirant.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web
Codi Segur de Validació

b072958af61b4480a33a6bf4b4c0fc33001

Url de validació

https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Estat

SEGON. Convocar les persones aspirants que no han acreditat el requisit de
coneixements de nivell A2 de català a la realització de la prova específica prèvia que
tendrà lloc el proper 6 d’octubre, a les 9 hores, a la sala de reunions de l’Ajuntament
d’Artà (plaça de l’Ajuntament, 1, d’Artà).
TERCER. Informar les persones aspirants que, si necessiten qualque tipus d’adaptació
especial, ho han de comunicar abans del 6 d’octubre mitjançant un correu electrònic a
l’adreça rrhh@arta.cat, adjuntant la documentació acreditativa d’aquest fet.
QUART. Designar com a membres del tribunal qualificador les persones següents:
President titular: Assumpció Matamalas Morey, responsable del Centre de Dia i SAD
de l’Ajuntament d’Artà.
President suplent: Bartomeu Tous Tous, cap de Gestió Interna de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 1 titular: Maria Esperanza Pérez Casellas, tècnica de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 1 suplent: Margalida Morey Sancho, tècnica de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 2 titular: Magdalena Colom Amengual, tècnica de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 2 suplent: José Donoso Girart, administratiu tresorer de l'Ajuntament d’Artà.
Vocal 3 titular: M. Emilia Alzamora Blanco, auxiliar administratiu de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 3 suplent: Rafel Carrió Ginard, responsable d’Innovació i Processos de de
l'Ajuntament d’Artà.
Vocal 4 titular: Margalida Terrassa Ginard, treballadora familiar de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 4 suplent: Margalida Canet Gil, auxiliar d’infermeria de l¡Ajuntament d’Artà.
Les persones aspirants poden recusar els membres del tribunal qualificador quan
concorrin les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
CINQUÈ. Concedir un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest Decret en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament
d'Artà, per esmenar o presentar les reclamacions que s'estimin pertinents.
SISÈ. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació i a la
pàgina web municipal.

