
 

 

 

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA 

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNICS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE LLOSETA, CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL DE 2020. 

 

Essent les 08:30 hores, es reuneixen al teatre municipal de Lloseta, els membres del 
Tribunal Qualificador del procés selectiu per crear una borsa de TAG mitjançant el 
sistema de concurs-oposició: 
 
President titular:Sr. Antoni Payeras Beltrán, Secretari de l’Ajuntament de Lloseta. 
Vocal titular: Sra. Margalida Jaume Boyeras, Interventora de l’Ajuntament de Lloseta. 
Vocal titular : Sr. Antoni del Olmo Alòs, Interventor-delegat de l’Ajuntament de Palma. 
Vocaltitular: Sra. Elena Palacio Tuñón, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de 
Mancor de la Vall. 
Secretari titular: Pere Fullana Barceló, Corp de lletrats de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 
 
A les 9:00 hores es procedeix a efectuar la crida dels aspirants que van superar la primera 
prova de la fase d’oposició, trobant-se tots ells presents. 
 
El Sr. President del Tribunal es dirigeix als aspirants per a explicar el funcionament de la 
prova i com han d’emplenar el nom a un paperet, introduir-lo dins d’un sobre, tancar-lo 
i afegir a la caràtula una clau alfanumèrica, que serà la mateixa que s’empleni a la 
capçalera de l’examen. 
 
Essent les 09:12 hores comença la prova. A les 10:42 hores finalitza la prova, sense més 
incidències a ressenyar.   
 
El Tribunal decideix procedir a corregir l’examen pràctic a la  mateixa sessió.  
Com disposen les bases, la puntuació màxima a obtenir a aquesta  prova serà de 40 
punts i és necessari obtenir un mínim de 20 punts per entendre superada aquesta fase. 
 
Una vegada corregits els exàmens, s'obté el següent resultat provisional d’aspirants que 
han superat la segona prova: 



 

 
 

Núm. Llinatges i nom NIF QUALIFICACIÓ 

1 CLOQUELL MIRÓ, JUAN MIGUEL ****8350* 29 

2 ROSELLÓ FORNÉS, NÚRIA ****5868* 27,5 

3 CABRERA BESTARD, RAUL ****5326* 27,5 

4 LLORET GARCIA, BELEN ****6407* 25 

5 TRIAS FERRER, MARTA ****9811* 24 

6 MENDO ROMERO, DANIEL JOSÉ ****0721* 20,5 

7 PASCUAL GARCIA, VERONICA ****3443* 20 

8 FRAU RAMIS, MARIA TERESA ****2311* 20 

 
La resta dels aspirants han obtingut la qualificació de NO APTES 

 
Essent les  17:00 hores s’aixeca la sessió del Tribunal, una vegada acordat que es facin 
públics aquests resultats a la pàgina web de l’Ajuntament i tauler d’anuncis, atorgant el 
termini de 3 dies hàbils per a que les persones interessades puguin sol·licitar revisió o 
audiència del tribunal. Els aspirants que desitgin revisió o audiència hauran de remetre 
còpia de l’escrit presentat per registre i còpia del justificant de presentació, a l’adreça 
secretaria@ajlloseta.net. De no enviar-se aquest avís, si no arriben dins del termini 
establert, es tindran com a  no presentades. 
 
El Tribunal acorda que en cas que algun aspirant sol·liciti revisió o audiència, aquesta es 
realitzarà el proper dilluns dia 13 de juliol a les 12:00 hores al saló d’actes de la corporació 
 
 
El Secretari                    Amb el vist-i-plau del President 

 

Pedro Fullana Barceló     Antoni Payeras Beltrán 
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