Exp. Núm. 2019/2887. Llista provisional de persones admeses i excloses i
designació dels membres del tribunal qualificador per proveir una plaça de
personal funcionari administratiu de carrera per promoció interna
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2020, es varen
aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el concurs oposició de promoció
interna per proveir una plaça de personal funcionari administratiu de carrera de
l’Ajuntament d’Artà, les quals foren publicades en el BOIB núm. 15, de 4 de febrer de
2020, i l’anunci de la convocatòria en el BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2020.
El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu va
finalitzar el 10 de març de 2020.

15/06/2020 BATLE

Atès que s’han reiniciat els terminis de les tramitacions administratives que havien
quedat suspeses a causa de la pandèmia ocasionada pel Covid-19, 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:

Manuel Galán Massanet
Celia Martínez-Piñeiro de
Urquiza

Signatura 1 de 2

15/06/2020 Secretària-Interventora

Signatura 2 de 2

a) Persones aspirants admeses

18215517T
43019340W
46336155X
18224516Y
b) Persones aspirants excloses: No s’exclou cap aspirant.
SEGON. Designar com a membres del tribunal qualificador les persones següents:
Presidenta titular: Sussana Sabater Fortesa-Rei, funcionària del Consell Insular de
Mallorca.
Presidenta suplent: Antònia Rullán Coll, funcionària del Consell Insular de Mallorca.
Vocal 1 titular: Maria Antònia Llull Sancho, administrativa de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 1 suplent: Francesc Font Molinas, tècnic d’administració especial de
l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 2 titular: Gori Llabrés Abellón, cap de policia de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 2 suplent: José Donoso Girart, administratiu de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 3 titular: Jeroni Mestre Ginard, oficial de policia de l’Ajuntament d’Artà.
Vocal 3 suplent: Tomeu Tous Tous, tècnic de l’Ajuntament d’Artà.
Secretària: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària-interventora de
l’Ajuntament d’Artà.
Secretària suplent: Magdalena Colom Amengual, tècnica de l’Ajuntament d’Artà.
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Estat

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.
TERCER. Concedir un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de
l’Ajuntament d’Artà, per a que les persones interessades presentin les al·legacions que
estimin pertinents i, si escau, esmenar les errades. En cas de no produir-se
reclamacions a la llista provisional, aquesta s’ha d’entendre elevada a definitiva.
QUART. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la
pàgina web municipal.

