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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
d’una plaça d’encarregat de brigada per promoció interna i concurs oposició, a
efectes d’esmena de defectes.
De conformitat amb la base 5.5, 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 sisena, el Tribunal de selecció ha de ser nomenat pel
Batle, entre funcionaris de carrera o personal laboral fix 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: Antoni Aguilà Fuster. Professor de Secundària FP
Suplent: Joan Bernat Bibiloni Cerdà. Personal de brigada Ajuntament Santa Eugènia
Vocals:

DECRET

Titular: Gabriel Mir Serra. Professor tècnic de FP
Suplent: José Pons Quetglas. Personal de brigada Ajuntament de Muro
Titular: Bartomeu Mir Serra. Professor tècnic de FP
Suplent: Joan Bauçà Bauçà. Personal de brigada de l’Ajuntament de Sant Joan
Titular: José Sastre Mascaró. Personal de brigada de l’Ajuntament de Vilafranca de
Bonany
Suplent: Antonio Perelló Garau. Personal de brigada de l’Ajuntament de Llubí
Secretària:
Titular: Toni Riutort Riutort. Personal de brigada de l’Ajuntament de Petra
Suplent: Antonia Real Noguera. Personal laboral categoria C1 de l’Ajuntament de
Sineu.
TERCER.- Fixar la data per a la realització dels exercicis de la fase d’oposició dia 30
de juliol de 2019 a les 10:00h les oficines de l’Ajuntament de Sineu.
QUART.- Comunicar la present Resolució als membres pel seu coneixement i
efectes oportuns.
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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: 2019-0272 Data: 30/07/2019

De conformitat amb els antecedents,

Ajuntament de Sineu
Annex I
Llistat provisional persones admeses i excloses convocatòria d’una plaça
d’encarregat de brigada (BOIB núm. 69 de 23/5/2019).
Núm.
ordre
1

DNI

Admès/Exclòs

43.075.521V

Admès

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.

