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Ajuntament de Sineu
En data 4 de juliol de 2019 es va publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web
municipal el llistat provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria
d’una plaça de personal funcionari de bibliotecari/a- arxiver/a per promoció interna
creuada, a efectes d’esmena de defectes.
De conformitat amb la base 4.5, transcorregut el termini d’esmena, el Batle dictarà
resolució aprovant la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i es publicarà
en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament. En la mateixa es farà
constar igualment la composició del Tribunal de selecció, així com el dia, hora i lloc
en què tendran lloc els exercicis de la fase d’oposició.
De conformitat amb la base cinquena, el Tribunal de selecció ha de ser nomenat pel
Batle, entre funcionaris de carrera que posseeixin una titulació igual o superior a la
requerida per la plaça i, almenys la meitat d’ells una especialització semblant a la
exigida per la convocatòria.

RESOLC:

SEGON.- Nomenar els següents membres per formar part del Tribunal de selecció:
President:
Titular: Guillem Mas Miralles. Funcionari del Consell de Mallorca
Suplent: Catalina Maria Quetglas Vicens. Funcionària del Consell de Mallorca
Vocals:

DECRET

Titular: Margalida Plomer Martorell. Bibliotecària de l’Ajuntament de Palma
Suplent: Maria Àngela Sureda Amorós. Bibliotecària de l’Ajuntament d’Artà
Titular: Olga Terrassa Riutort. Bibliotecària de l’Ajuntament d’Esporles
Suplent: Antoni Ferrer Febrer. Bibliotecari de l’Ajuntament de Manacor
Titular: Margalida Llabrés Abrines. Bibliotecària de l’Ajuntament de Binissalem
Suplent: M. del Pilar Castor Binimelis. Arxivera de l’Ajuntament de Manacor
Secretària:
Titular: Antònia Brunet Riera. Bibliotecària de l’Ajuntament de Sant Llorenç
Suplent: Maria Bel Pont Riera. Bibliotecària de l’Ajuntament de Sant Llorenç.
TERCER.- Fixar la data per a la realització dels exercicis de la fase d’oposició dia 6
d’agost de 2019 a les 09:30h les oficines de l’Ajuntament de Sineu.
QUART.- Comunicar la present Resolució als membres pel seu coneixement i
efectes oportuns.
Annex I
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PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de l’esmentada
convocatòria, que s’adjunta com Annex I a la present Resolució.

Número: 2019-0260 Data: 24/07/2019

De conformitat amb els antecedents,

Ajuntament de Sineu
Llistat provisional persones admeses i excloses convocatòria d’una plaça
de bibliotecari/a- arxiver/a (BOE núm. 116 de 15/5/2019).
Núm.
ordre
1

DNI

Admès/Exclòs

78.206.197X

Admesa

Observacions

Ho mana i signa el Batle del qual en dona fe la Secretària- Interventora municipal.
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DECRET

Sineu, document signat electrònicament al marge.

