EDICTE
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva d'una plaça
d'arquitecte/a, per estabilització d’ocupació, torn lliure, de personal funcionari de
carrera de l’Ajuntament de Son Servera, mitjançant el sistema de concursoposició.
La Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mitjançant el Decret núm:
2021-0478 de 31 de març ha resolt el següent:
“Resolució de la Batlia de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
Expedient 1225/2020
El Decret de la Batlia núm. 2021-0092, de 25 de gener procedeix a l’aprovació la convocatòria,
així com les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió definitiva d'una plaça
d'arquitecte/a, per estabilització d’ocupació, torn lliure, de personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Son Servera, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 14, de data 2 de febrer de 2021, procedeix a
la seva publicació.
El Decret de la Batlia núm. 2021-0178, de 24 de març procedeix a rectificar, d’acord amb
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, les errades materials advertides a la resolució núm. 2021-0092 de 25
de gener, al seu annex I – temari.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 23, de data 16 de febrer de 2021, procedeix
a la seva publicació.
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 46, de data 23 de febrer de 2021 procedeix a la
publicació de la convocatòria.
En data 24 de març de 2021, s’exhaurí el termini per a la presentació de sol·licituds per formar
part del procediment de selecció per a la convocatòria ressenyada.
Per això i a la vista de les diferents sol·licituds presentades i d’acord amb la base Quarta de les
bases de la convocatòria i d’acord també amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús
de les atribucions conferides a l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local i l’article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats locals
RESOLC
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per a la convocatòria del
procés selectiu per a la provisió definitiva d'una plaça d'arquitecte/a, per estabilització
d’ocupació, torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Son Servera,
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mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’acord amb el decret de la Batlia núm. 2121-0092,
de data 02 de febrer com segueix a continuació:
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES
RGE

Data

Nom i cognoms

DNI

397

24/02/2021

Jorge Díaz Martos

***178***

448, 424 i 273

01/03/2021

Iñaki Reparaz Vives

***543***

617, 426 i 275

02/03/2021

Joan Ramón Pou

***432***

433

02/03/2021

Mª del Mar Muñoz Faus

***187***

474

04/03/2021

Montserrat Ruiz Ortega

***785***

494, 288

05/03/2021

Antonia Servera Buades

***725***

511

10/03/2021

Concepció Bauçà Cerezo

***703***

1785

16/03/2021

María Mayol Ferrer

***372***

625, 626, 647

19/03/2021

Ariana Pérez Far

***425***

1870, 655

22/03/2021

Ivan Puigserver Antich

***897***

634 i 669

22/03/2021

Aina Ferrer Rosselló

***465***

637

22/03/2021

***945***

1904

23/03/2021

Emma Tapia Martínez
Patricia Carolina Pascual
Paules

***719***

642

23/03/2021

José Javier Gómez Medina

***378***

651 i 666

24/03/2021

Ana Belén García Sacristán

***215***

660

24/03/2021

María Oliver Dalmau

***374***

663
665

24/03/2021
24/03/2021

María Sofía Amengual
Luciano

***843***

Miguel Cañellas Llinás
***890***

672

24/03/2021

Cristina Salinas Sanz
***586***

Declaració responsable no
signada, incompleix tercera
base
Declaració responsable no
signada, incompleix tercera
base
Declaració responsable no
signada, incompleix tercera
base

Segon.- Atorgar el termini de deu (10) dies, comptadors des de l’endemà de la publicació a la
seu electrònica de l’Ajuntament de Son Servera, per esmenar o adjuntar el document preceptiu,
si escau, d’acord amb la base 5.3 de les bases de la convocatòria objecte de la present.
Tercer.- Publicar la present resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de Son Servera
(sonservera.eadministracio.cat), per tal de donar-ne coneixement públic.”
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