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Ajuntament de Sineu
En data 18 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
per a la funcionarització voluntària de personal fix de plantilla, per promoció
interna, subgrup de classificació C1, 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: Xavier Rodríguez Abril. Secretari de l’Ajuntament de Lloseta
Suplent: Joan Garcia Cortès. Secretari de l’Ajuntament de Felanitx
Vocals:

DECRET

Titular: Aina Maria Creus Colomar. Funcionària de l’Ajuntament de Santa Eugènia
Suplent: Toni Puig Ramis. Funcionari de l’Ajuntament de Sencelles
Titular: Joana Maria Pons Maimó. Funcionària de l’Ajuntament de Lloret
Suplent: Josep Ramon Marquès. Funcionari de l’Ajuntament de Puigpunyent
Titular: Maria Matas Genovart. Funcionària de l’Ajuntament de Sineu
Suplent: Maria Magdalena Vich Beltrán. Funcionària de l’Ajuntament de Lloseta
Secretària:
Titular: Magdalena Sastre. Funcionària de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Suplent: Miquel Vives Colombram. Funcionari de Maria de la Salut
TERCER.- Fixar la data per a la realització dels exercicis de la fase d’oposició dia 29
de juliol de 2019 a les 10:00h el primer exercici i a les 11:45h el segon exercici, a
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: 2019-0268 Data: 26/07/2019

De conformitat amb els antecedents,

Ajuntament de Sineu
Llistat provisional persones admeses i excloses convocatòria
funcionarització grup de classificació C1 (BOE núm. 137 de 8/6/2019).
Núm.
ordre
1

DNI

Admès/Exclòs

Observacions

43.086.142N

Admesa

Ha superat la prova de
català

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.

