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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE PORRERES

4340 Resolució provisional admesos i exclosos borsí policía local

Mitjançant resolució de 4/4/2019 es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores de la convocatòria una borsa de treball per proveir,d’
amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local del municipi, les quals es van publicar en el BOIB núm. 44
de 6 d’abril de 2019. D’acord amb la clàusula tercera de les bases reguladores es va atorgar un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir
de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB per a la presentació d'instàncies.

Per tot això, de conformitat amb l'article 20 del Reglament General d'ingrés de Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de
Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364
/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, resolc:

 Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos.PRIMER.

Admesos:

N. DNI

1 18225614T

2 43129448D

3 43160961N

4 37336144Z

Exclosos:

N. DNI Motius d'exclusió

1 78215098X No acredita estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A i B

2 78211872G
- No acredita estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A i B
- No acredita la nota curs bàsic de capacitació de policia local.

3 18227345Y
No acredita estar en possessió del títol de batxiller o tècnic de formació professional o títol
equivalent.

4 41538315Q
No acredita estar en possessió del títol de batxiller o tècnic de formació professional o títol
equivalent.

5 43129792P

No acredita el següent:
- DNI
- Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic de formació professional o títol equivalent.
- Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A i B
- Abonar la taxa de 15€

6 37337480Q
No acredita estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A i B
No acredita la nota del curs bàsic de capacitació de policia local.

 Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació,SEGON.
per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu, amb l'advertència que es considerarà no presentada la sol·licitud si no es
compleix el requeriment.

 Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’anuncis i seu electrònicaTERCER.
d’aquest Ajuntament (www.porreres.cat).
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 Nomenar al tribunal qualificador:QUART.

President: Sebastià Mora Julià

Suplent president: Joan Mayol Gornals

1er vocal en representació de l'Ajuntament: Jaume Vidal Bauza

Suplent 1er vocal: Maria J. Forteza

2  vocal a proposta de DG Emergències i Interior: Juan Carlos Oller Marquésn

Suplent 2  vocal: Miquel José Nadal Pascualn

3er vocal a proposta EBAP: Llorenç Bosch Portell

Suplent 3er vocal: Jerónima Morey Company

Secretaria: M. Estarellas Pascual

 

Porreres, 8 de maig de 2019

La batlessa
Francisca Mora Veny
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