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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER LA
PLAÇA DE TRAMOISTA, MANTENIMENT I NETEJA DE LA FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA
Identificació de la sessió: Núm.: 1
Dia: 30/09/2021
Hora: 12h
Lloc: Despatx del Director de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella
Assistents:
Presideix:
- Sr. Josep Marquès i Oleo, gerent i secretari de la Fundació Ciutadella Cultura.
Vocals:
- Sra. Mònica Anglada Salord, jurista dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Ciutadella
- Sr Josep Marquès Moll. Director de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella
Desenvolupament de la sessió:
Es reuneixen els membres del tribunal, en acte públic, per l’avaluació dels candidats a la borsa de treball
per la plaça de tramoista de la Fundació Ciutadella Cultura.
Un cop constituïda degudament la Mesa, es procedeix al recompte de les persones presentades al
procés de selecció i es comprova que s’han rebut tres sol·licituds per a participar en el procés de
selecció que són les següents:
JUAN ANTONIO GOMILA CAMPS (41740045J)
JOSE ANTONIO TABOADA COO (41496118R)
IGNACIO ALLORBE HUMADA (05286894E)

1. - En primer lloc es designa que actuarà com a secretari Josep Marquès Oleo.
2. - Es revisen les diferents sol·licituds per tal de resoldre i publicar la primera llista provisional
d’admesos i exclosos.
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3. - Vistes les bases que regeixen el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de treball
de la categoria laboral de manteniment i treballs de tramoia per a cobrir, amb caràcter laboral temporal,
necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a la Fundació Ciutadella Cultura, pel sistema de
concurs oposició. El termini per presentar sol·licituds de participació per part de les persones aspirants
interessades ha estat de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de les esmentades
bases al BOIB. Per tot això, el tribunal RESOL:

Acceptar provisionalment
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JUAN ANTONIO GOMILA CAMPS (41740045J)
IGNACIO ALLORBE HUMADA (05286894E)
Excloure provisionalment
JOSE ANTONIO TABOADA COO (41496118R) (no acredita la titulació requerida de grau mitjà en electronica o
equivalent o de grau mitjà en muntatge i manteniment d’edificis o titulació similar)

4. Concedir un termini de cinc dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al tauler
d'anuncis de la seu electrònica municipal, per a la formulació de reclamacions o corregir les faltes i
omissions que hagin pogut causar l'exclusió provisional de les persones aspirants. Resultant que,
transcorregut el termini establert, de no haver-se presentat cap reclamació o de no haver-se esmenat
les deficiències, s'entendrà elevada a definitiva la llista provisional sense necessitat de resolució
expressa ni nova publicació
5. Citar els aspirants que ho han sol·licitat a les proves de català B1 el proper dijous dia 14 d’octubre a
les 10 hores a la Casa de Cultura de Ciutadella ( C/ Hospital de Santa Magdalena, 1 )
6. Determinar que les dates per la realització de les proves selectives es publicaran en una resolució
posterior.
7. Publicar aquesta acta al tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ciutadella"

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Josep Marquès Oleo
President i Secretari
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Vocal
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Vocal
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