
per formar part en el concurs-oposició per a la selecció i provisió en propietat
d’una plaça de Responsable d’Organització i Recurs Humans, personal funcio-
nari de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, resolc:

Primer.- Aprovar la següent llista provisional d’ admesos i exclosos:

ADMESOS
DNI NOM I LLINATGES

1 46954067-G Patricia Hitos Valdés.
2 40994787-R Natalia Madirolas Garcia.
3 41454085-N Bernabé Pérez Linero
4 41446470-X Alicia Colomar Riera
5 41459017-E Sandra Ferrer Soriano
6 45631979-W Silvia Margarita Abellan Muñoz
7 41454265-P Isabel Navas Rubio
8 22641143-N José Luis Cebrián Garcia

EXCLOSOS
DNI NOM MOTIU EXCLUSIÓ
1 43122515-E José Manuel Olarte Diaz Base 3ª 2 a)

Segon.- Nomenar el Tribunal que ha de qualificar les proves, que estarà
format pels següents funcionaris:

President: Àngel C. Navarro Sánchez, nomenat per l’Ajuntament de Sant
Antoni. 

Suplent: Maria Isabel Navarro Picazo, nomenada per l’Ajuntament de
Sant Antoni

Secretària: Maria Isabel Castillo Morcillo, nomenada per l’Ajuntament de
Sant Antoni.

Suplent: Catalina Ribas Portas, nomenada per l’Ajuntament de Sant
Antoni. 

Vocal.- Francisca Ramón Ripoll , nomenat per l’Ajuntament de Sant
Antoni

Suplent: Maria Ribas Prats , nomenada per l’Ajuntament de Sant Antoni

Vocal: Miguel Angel Martí Miralles, nomenat per l’Ajuntament de Sant
Antoni.

Suplent: Antonio Tur Mayans, nomenat per l’Ajuntament de Sant Antoni.

Vocal: Diego Ponce Costa, nomenat per l’Ajuntament de Sant Antoni
Suplent: Antonio SerraTorres, nomenat per l’Ajuntament de Sant Antoni

Vocal: Pedro Monjo Cardona, nomenat pel COSITAL.
Suplent: Catalina Macias Planells, nomenada pel COSITAL.

Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan es donin les
circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novem-
bre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Quart.- Les proves d’aptitud es realitzaran el primer exercici el dia 2 de
febrer de 2011 a les 9.00 hores, i el segon exercici el 14 de febrer de 2011 a les
9.00 hores.

Es poden  presentar al·legacions contra aquesta resolució en el termini de
tres dies, des de la publicació d’aquesta resolució. Així mateix es publicarà a la
pàgina web www.santantoni.net, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde , José Sala Torres , a Sant Antoni de
Portmany , 28 de desembre de 2.010.

La Secretària accidental                       L’ Alcalde.
Maria Ribas Prats                                 José Sala Torres’

Sant Antoni de Portmany, 28 de desembre de 2010.
El Alcalde, José Sala Torres.

— o —

Num. 40
El Sr. Alcalde, en el dia d’avui, ha dictat el Decret següent:
‘DECRET DE L’ALCALDIA
Un cop transcorregut el termini previst per a la presentació d’instàncies

per formar part en el concurs-oposició per a la provisió en propietat d’una plaça

de Normalitzador Lingüistic/a-Arxiver/a, personal funcionari de l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany, resolc:

Primer.- Aprovar la següent llista provisional d’admesos i exclosos.

ADMESOS
D.N.I NOM I LLINATGES

1 41456635-D Alberto Prats Costa

EXCLOSOS
D.N.I. NOM I LLINATGES MOTIU EXCLUSIÓ

1 46950979-K Margarita Torres Ribas Base 2ª g)

Segon.- Les proves d’aptitud es realitzaran el primer exercici, el dia 9 de
març de 2011, a les 10.00 hores, i el segon exercici, del dia 23 de març de 2011,
a les 10.00 hores.

Es poden presentar al·legacions contra aquesta resolució en el termini de
tres dies, des de la publicació d’aquesta resolució. Així mateix, es publicarà a la
pàgina www.santantoni.net, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, José Sala Torres, a Sant Antoni de
Pormtany, 28 de desembre de 2010, la qual cosa, com a Secretari, don fe.

La Secretària accidental,                                    L’Alcalde,
Maria Ribas Prats                                               José Sala Torres’.

Sant Antoni de Portmany, 28 de desembre de 2010.
L’Alcalde, José Sala Torres.

— o —

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Num. 5

NOTIFICACIÓ ALS TITULARS DE CANS PRESUMPTAMENT
ABANDONATS

De conformitat amb el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú es fa pública la notificació a les persones que tot
seguit s’esmenten, perquè se n’ignora el domicili o perquè, havent-ho intentat
dues vegades, no s’ha pogut fer la notificació personalment al darrer domicili
conegut, es procediex a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
de la següent resolució:

‘DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1904/2010 
Vista la proposta del Sotsinspector Cap de la Policia Local de Sant Josep

de sa Talaia, la qual es transcriu:
‘Vist que per part de la Policia Local de Sant Josep de sa Talaia s’ha pro-

cedit a la retirada dels cans relacionats a la següent llista:

MICROXIP PROPIETARI DNI
941 0000029131336 Javier Eduardo Rivera Restrepo 04143235S
977 200007595930 Iuna Gabriela Ilea X7541648V
938 00000373890 Angel Manuel Vila Fernando 30618593G
977 200001640682 Mercedes González Albert 46693146H

Vist que els cans han estat a la canera municipal durant un termini supe-
rior a 10 dies sense que s’hagin personat els propietaris per a la recuperació dels
animals, PROPOSC atorgar als propietaris un termini de 15 dies a comptar des
de l’endemà de la publicació de la present notificació per a la recuperació dels
animals; en cas contrari els animals seran considerats definitivament abandonats
i podran ésser cedits en adopció o sacrificats.’

Vist tot el que s’ha exposat anteriorment, aquesta Alcaldia en ús de les
atribucions conferides, HA RESOLT

PRIMER.- Atorgar als propietaris un termini de 15 dies a comptar des de
l’endemà de la publicació de la present notificació per a la recuperació dels ani-
mals; en cas contrari els animals seran considerats definitivament abandonats i
podran ésser cedits en adopció o sacrificats.’

SEGON.- Que es doni compte d’aquest acord a les persones interessades.’

Sant Josep de sa Talaia, 22 de desembre de 2010
L’alcalde, Josep Marí Ribas
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