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DECRET DE BATLIA______________________________________________
Mitjançant resolució de batlia núm. 2068 de data 6 de novembre de 2020 (BOIB núm. 194 de
data 12/11/2020), es va aprovar la composició dels membres del Tribunal Qualificador de les
proves selectives de la convocatòria del procediment selectiu per a l’accés com a personal
funcionari de carrera, pel torn lliure, de dues places de tècnic d’administració general, mitjançant
concurs-oposició.
Atès que s’ha produït la renúncia d’un membre del Tribunal, per motius d’excés de feina, per part
del Consell Insular de Mallorca s’ha procedit a la substitució de dita persona i a efectuar proposta
de designació d’un nou vocal titular, la qual s’accepta. En la mesura que la modificació de la
composició del Tribunal suposa la modificació d’una de les bases de la convocatòria, procedeix
la publicació al BOIB de dita modificació, amb la nova composició del Tribunal.

RESOLC

Bàrbara Rebassa Bisbal

PRIMER.- Modificar la composició del Tribunal avaluador del procediment selectiu per a l’accés
com a personal funcionari de carrera, pel torn lliure, de dues places de tècnic d’administració
general, mitjançant concurs-oposició.
Nomenar nou vocal titular del Tribunal, al Sr. Pau Ramis Ripoll, (TAG del CIM) en substitució del
Sr. Jordi Amer Bonnin (TAG del CIM), segons s’indica a l’Annex I de la present resolució.
SEGON.- Publicar al Tauler d’anuncis del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia
(http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/) i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’anunci de la
modificació de la composició del Tribunal, així com l’Annex I amb la nova composició, tot
informant a les persones interessades que contra dit acte, que exhaureix la via administrativa,
poden interposar de forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició,
a interposar davant la Batlia, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació
en el BOIB de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des
de l’endemà de la publicació en el BOIB d’aquesta resolució; tot això sense perjudici que els
interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.Alcúdia, en
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Per tot l’exposat i fent ús de les atribucions que em confereixen l’apartat g) de l’article 21.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’apartat d) de l’article 24 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i l’apartat 14 de l’article 41 del Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament y
Règim Jurídic de les Entitats Locals,

La batlessa

N’he pres raó,
El secretari
Joan Seguí Serra

Joan Seguí Serra

Signatura 1 de 2

Bàrbara Rebassa Bisbal

Per verificar
la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
SEGELL

AJUNTA
Codi Segur
de Validació

fcdb0109ebb6455daf2ece3acaf1d337001

MENT
Url de validació

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Altres Núm. Resolució: 2021/423 - Data Resolució: 03/03/2021
d'elaboració: Original

ALCUDIA

Origen: Origen administració

Estat

Ajuntament d’Alcúdia
SECRETARIA
Major, 9 – 07400 Alcúdia - Mallorca
http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15
2020/1660

ANNEX I
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL AVALUADOR

Estarà formada pels següents membres:

President: Miguel A. Dot Ramis. TAE-Lletrat de l'Ajuntament de Palma.
Suplent: Maria Lluïsa Ginard Nicolau. TAE-Lletrat de l'Ajuntament de Palma.
Vocal: Margalida Quetglas Ferragut. FHN-Interventora de l'Ajuntament de Santa Margalida.
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Vocal: Pau Ramis Ripoll. TAG-Recaptador del Consell Insular de Mallorca
Suplent: Antoni Crespi Serra,. FHN- Interventor de l'Ajuntament de Sant Llorenç.
Vocal: Maria Suau Juan. TAG de l'Ajuntament d'Alcúdia.
Suplent: Antoni Ramis Ramos. Arquitecte de l'Ajuntament d'Alcúdia.
Vocal-Secretari: Joan Seguí Serra. FHN- Secretari de l'Ajuntament d'Alcúdia
Suplent Vocal-Secretari: Francisca Mª Adrover Cànaves. FHN-, Secretària de l'ajuntament de
Pollença
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Suplent: Caterina Crespí Serra. FHN-Interventora de l'Ajuntament d'Alcúdia.
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