
 
ACTA NÚM 6 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN BORSÍ 

DE TAG FUNCIONARI INTERÍ DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA 

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Lloseta 

Data: 13 de juliol de 2020 

Hora: 12:30 h 

Hi assisteixen: 

-President: Antoni Payeras Beltrán. Secretari Ajuntament de Lloseta 

-Vocal: Antoni del Olmo. Interventor delegat de l'Ajuntament de Palma 

-Vocal: Margalida Jaume Boyeras. Interventora acc. Ajuntament de Lloseta 

-Vocal: Elena Palacio Tuñón. Secretari-interventor Ajuntament de Mancor de la Vall 

-Secretari: Pedro Fullana Barceló. Lletrat del cos d'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears 

 

Reunits a la sala de Plens de l’Ajuntament de Lloseta  el dia 13 de juliol de 2020 es dona per 

constituït el tribunal i es procedeix a la crida dels tres aspirants que han demanat revisió de la 

segona prova de la fase d’oposició. El tribunal procedeix a explicar a cada un dels aspirants de 

forma individualitzada, els motius i arguments que justifiquen la puntuació obtinguda a cada 

pregunta. Finalitza la revisió de l’examen sense alteracions en les qualificacions inicials, 

donant-se aquestes per definitives. 

Essent les  14:00 hores s’aixeca la sessió del Tribunal, una vegada acordat que es facin pública 

aquesta acta a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis, atorgant el termini de 3 dies 

hàbils per a que les persones aspirants, que han superat la fase d’oposició, puguin presentar 

els mèrits a valorar en la fase de concurs. Els aspirants que presentin la documentació 

acreditativa dels mèrits en una oficina de registre diferent a la de l’Ajuntament de Lloseta, 

hauràn de remetrer còpia de la instància i de dita documentació a l’adreça 

secretaria@ajlloseta.net. De no enviar-se aquest avís, si no arriba dins del termini establert, es 

tindran com a  no presentada. 

 

 

 

 

 

Lloseta 13 de juliol de 2020 
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