Ajuntament de Son Servera

Antoni Servera Servera, batle president de l’Ajuntament de Son Servera (Illes
Balears), ha resolt mitjançant el decret de la Batlia núm. 2017-1055, de 21 de juny,
el següent:
En data 12 de maig de 2017, mitjançant la resolució de la Batlia núm. 1536/2017, es varen
aprovar les bases de la convocatòria per cobrir de forma interina el lloca de treball d’Intervenció
de categoria d’entrada, publicades al BOIB núm. 62, de 20 de maig de 2017. Dites bases
preveuen al punt 5.4: Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Batlia dictarà resolució
en el termini màxim de cinc dies, aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, i
explicant els motius, si s’escau, de l’exclusió. Dita resolució es publicarà al tauler d’anuncis i a
la pàgina web de l’Ajuntament, donant un termini màxim de deu dies naturals per esmenar
defectes.
El punt 6.1 de les esmentades Bases preveuen així mateix que: Composició. El tribunal nomenat
pel Batle, estarà constituït per tres membres funcionaris de carrera. La totalitat dles membres ha
de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ingrés en la subescala d’
Intervenció-Tresoreria.
La designació de les persones integrants de l’òrgan de selecció inclourà la dels respectius
suplents i la seva composició nominal es farà pública al mateix temps que la llista de persones
admeses.
Pel nomenament dels membres titulars i suplents del tribunal es demanarà la cooperació i la
col·laboració de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes
Balears i del Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de les
Illes Balears.
Atès que s’ha donat compliment a allò que preveuen les bases de la convocatòria i en
compliment de les mateixes,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista de persones admeses següent:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DNI
43075867H
74084987D
41571534T
43126353L
43121156C
43069705C
78218570D
43116079A
52783660V

Ajuntament de Son Servera
Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 Illes Balears. Tel. 971567002. Fax: 971568101

Codi Validació: 5WL9TEF77NEGQZA4K2KDMKEMY | Verificació: http://sonservera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

ANTONI SERVERA SERVERA (1 de 1)
Batle
Data Signatura: 22/06/2017
HASH: 8b0edf28906ec6e7d7bb0542007b6cb4

EDICTE
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10
11
12

37337453N
18227878X
44326098S

Segon.- Declarar que no hi ha aspirants exclosos.
Tercer.- Nomenament del Tribunal Qualificador:
President

Vocal 1r.

Vocal 2n.

Titular

Antoni Gual Sureda, secretari de l’Ajuntament de Son Servera

Suplent

Catalina Magdalena Servera Gual, TAG de l’Ajuntament de Son Servera

Titular

Nicolau Conti Fuster, secretari del Consell de Mallorca

Suplent

Yolanda Anguera de Francisco, interventora de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Titular

Eulàlia Mas Espinosa, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques.

Suplent

Carmen Castañer Cuenca, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques.

Quart.- La constitució del Tribunal i inici dels actes de valoració tendran lloc a la Casa
Consistorial de Son Servera (plaça de Sant Ignasi, 1, 07550), el dimecres, 5 de juliol de
2017, a les 10.00 hores.
Ho mana i signa el Batle de Son Servera, Antoni Servera Servera.
Son Servera, document signat electrònicament
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Actuarà com a Secretària del Tribunal la Vocal 2a. del mateix.

