
Acta de constitució del tribunal qualificador de les proves del procés selectiu de la 

convocatòria per oposició pel torn lliure de 36 places d’auxiliar administratiu/va 

corresponents a la taxa de reposició  i  de la convocatòria per concurs oposició pel torn lliure 

de 26 places d’auxiliar administratiu/va corresponents a la taxa addicional d’estabilització de 

l’Ajuntament de Palma. 

 

Identificació de la sessió 

Núm. de la sessió: 01/2021 (constitució) 

Data: 23/03/2021 

Horari: de 10.00 a 11.30 

Lloc: Sala d’Hisenda (1ª planta Edifici Cort, Plaça Santa Eulàlia, núm.9) 

 

Assistents 

 

President/a 

Titular: Damià Sans Tous 

Suplent: Raquel Cucarella Ribera 

 

Vocals 

Titular 1: Francisco Javier Oliver Hormaechea 

Suplent 1: Catalina Rosselló Comas 

 

Titular 2: Teresa Jiménez Vigara 

Suplent 2: Sandra Porras Cazorla 

 

Titular 3: Maria José Muñoz Muñoz 

Suplent 3: Eva C. Herrero Balbastre 

 

Titular 4: José Carlos Casasayas Talens 

Suplent 4: Virginia Massanet Isern 

 

 

Ordre del dia  

1. Constitució del Tribunal.  

2. Lectura de les bases.  

3. Acords.  

4. Aprovació de l’acta. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Constitució del Tribunal   

 

El president obre la sessió i, en compliment d’allò establert a les bases generals, sol·licita a les 

persones membres, titulars i suplents, una declaració expressa de no trobar-se sotmeses a les 

circumstàncies previstes en els Articles 23 i 24  de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim 

jurídic del Sector Públic. En conseqüència es fa constar que:  

 



 

Els assistents manifesten que fins a la publicació de la llista de persones admeses i excloses no 

és possible la declaració expressa de no trobar-se en les circumstancies previstes en els articles 

23 i  24 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic. En aquest sentit 

s’acorda proposar a Recursos Humans la realització d’un nou sorteig per disposar de membres 

del tribunal de reserva. 

A data d’avui es declara constituït provisionalment el Tribunal pels/per les  membres: 

Damià Sans Tous  president   

Maria José Muñoz Muñoz, vocal tercer i secretaria 

Francisco Javier Oliver Hormaechea vocal primer 

Teresa Jimésnez Vigara vocal segona 

José Carlos Casasayas Talens vocal quart 

D’acord amb allò establert al decret de designació del tribunal  i a les directrius sobre la 

constitució i el funcionament dels tribunals de selecció de personal funcionari de l’ajuntament 

de Palma, es designa d’entre els vocals com a secretaria a Maria José Muñoz Muñoz. 

Les persones designades suplents del tribunal seguiran present fins el moment de la 

constitució definitiva, una vegada resoltes les possibles causes d’abstenció i els sorteig de nous 

membres si n’és el cas. 

2. Lectura de les bases  

 

Es llegeixen les bases de la convocatòria i les normes d’actuació i funcionament del Tribunal. 

Els membres del tribunal volen fer constar el següent recordatori: 
 
Es recorda a tots els aspirant que conforme està establert a la base tercera “in fine” de les bases  
generals que han de regir els processos selectius de les Ofertes d’ocupació pública i 
promoció interna de l’Ajuntament de Palma, BOIB num. 129 de data 21 de setembre de 
2019, “Les persones que participin en l’oposició poden elegir fer els exercicis en 
qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat autònoma. A aquest efecte, s’ha 
de senyalar a la sol·licitud la llengua en la qual desitgen realitzar les proves selectives. 
En el cas que no s’indiqui cap opció, s’entendrà que totes les proves es realitzaran en 
català”. 
 

3. Acords  

Una vegada constituït el tribunal es prenen per unanimitat els següents acords: 

3.1. S’acorda proposar a Recursos Humans la realització d’un nou sorteig per disposar de 

membres del tribunal de reserva per casos d’abstenció i recusació. 

3.2 El segon exercici de les dues convocatòries, consistent en un exercici pràctic amb ordinador 

utilitzant un processador de textos serà versió Office 365 web.  

3.3 S’acorda que la data de realització del primer exercici de la convocatòria per oposició pel 

torn lliure de 36 places d’auxiliar administratiu/va corresponents a la taxa de reposició serà el 



dissabte dia 4 de setembre de 2021 i la realització del primer exercici de la convocatòria 

concurs oposició pel torn lliure de 26 places d’auxiliar administratiu/va corresponents a la taxa 

addicional d’estabilització de l’Ajuntament de Palma serà el dissabte dia 11 de setembre de 

2021, excepte circumstàncies sobrevingudes alienes al Tribunal. En el seu moment es 

comunicarà i publicarà el lloc de realització de les proves. 

El President recorda a tots els membres del Tribunal el deure de sigil professional i 

confidencialitat dels assumptes i les dades que es tractin com a conseqüència de la seva 

participació com a membres del mateix, i de l’obligació de guardar un absolut sigil professional 

en totes les matèries que no siguin de publicació oficial i en altres que, malgrat ho siguin, 

encara no s’haguessin publicat, amb l’objectiu d’evitar qualsevol possible filtració.  

4. Aprovació de l’acta  

Aquesta acta s’aprova per unanimitat.    

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta.  

El president                                       La Secretària  

   

 

 


		2021-03-24T15:17:27+0100
	SANS TOUS DAMIA - DNI 43002859N


		2021-03-25T08:11:40+0100
	MUÑOZ MUÑOZ MARIA JOSE - DNI 18234031E




