Assumpte: aprovació del llistat provisional de persones admeses i
excloses convocatòria del procediment selectiu per a la funcionarització
voluntària de personal fix de plantilla, subgrup de classificació C2 (BOIB
núm. 67 de 18/5/2019 i BOE núm. 137 de 8/6/2019))
En data 13 de maig de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sineu va
aprovar les bases i la convocatòria per a la funcionarització voluntària de personal
fix de plantilla, per promoció interna, subgrup de classificació C2. Les bases es
varen publicar al BOIB núm. 67 de data 18 de maig de 2019 i la convocatòria en el
BOE núm. 135 de data 6 de juny de 2019 i una rectificació de la convocatòria al BOE
núm. 137 de data 8 de juny de 2019)

Transcorregut el termini d’esmena, i en el termini de tres dies hàbils, el Batle dictarà
resolució aprovant la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es
publicarà en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament.
Per tot això, i tenint en compte els antecedents.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de
l’esmentada convocatòria, que s’adjunta com Annex I a la present Resolució i
concedir un termini de tres dies hàbils per fer reclamacions, a comptar des de
l’endemà de la publicació de la present Resolució en el tauler d’anuncis.
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De conformitat amb la clàusula quarta de les bases, finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds, el Batle dictarà resolució,en el termini màxim d’un mes,
declarant aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.
En aquesta resolució, es publicarà en el tauler d’edictes i en la pàgina web de
l’Ajuntament per a formular les esmenes que considerin oportunes.

Número: 2019-0258 Data: 18/07/2019

En la convocatòria s’establia un termini de 20 dies naturals per presentar les
sol·licituds de participació en la convocatòria.

SEGON.- Exposar el llistat en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Annex I
Llistat provisional persones admeses i excloses convocatòria
funcionarització grup de classificació C2 (BOE núm. 135 de 6/6/2019).
Núm.
ordre
1

DNI

Admès/Exclòs

43.068.545X

Admesa

Observacions
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