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  SERVEI DE SELECCIÓ, PROVISIÓ I GESTIÓ  

AAssssuummppttee::  
Decret  nomenament membres tribunal torn lliure Lletrat/ada 
Assessor/a  

 

 
 
El regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública  per decret numero  9217 de 26 de juny de 2020,  
ha resolt el següent: 
 
“PRIMER.- Nomenar una vegada efectuat el sorteig corresponent en el Departament de Personal 
juntament amb els sindicats UGT i CCOO el dia 17 de juny de 2020, als membres  que formaran part 
del  tribunal que avaluarà la convocatòria de les proves selectives per a la cobertura de dues places de 
Lletrats/ades Assessors/es mitjançant concurs oposició pel torn lliure, inclosa a l’oferta d’ocupació 
de l’any 2019, aprovada pel decret núm. 1514 de 31 de gener de 2020 publicada al BOIB núm. 17 de 
8 de febrer de 2020.   
 
Els membres del tribunal són els següents: 
 
PRESIDENT - Designat per la Corporació: 
 
Titular: Miguel A. Dot Ramis   
Suplent: Miguel F. Antich Verdera  
 

 

VOCALS- Designats per sorteig efectuat al Departament de Personal el dia 17 de juny de 2020  

 
Titular 1: Maria Luisa Ginard Nicolau 
Suplent 1: Esther Rotger Sureda  
 
Titular 4: Gabriel Buades Feliu 
Suplent 4: José Luis Salas Calafell 
  
VOCALS – Designats per la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors segons resolució núm. 

DGCLP 15/2020 NT de data 16 de juny de 2020 com a membres del tribunal del cos 

d’Advocacia de la CAIB.  
 
Titular 2: Jesús García Garriga 
Suplent 2: Georgiana Delfont Cabrero 
 
Titular 3: Francisco José Martorell Fuster  
Suplent 3:  María de los Ángeles González Amate  
 
El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista. Podran assistir, amb veu 
però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives per a 
efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu. 
 
SEGON.- Les possibles causes d’abstenció, segons l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
presentades pels membres del tribunal s’hauran d’acreditar degudament per qualsevol mitjà admès en 
dret. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats i publicar-la en el tauler d’anuncis virtual i, 
a efecte informatiu en la pàgina web www.palma.cat.” 
 


