AJUNTAMENT DE PORRERES

LLISTA DEFINITIVA PERSONES APROVADES
-OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL DE PORRERESConvocatòria BOIB nº 131 de 26-09-2019
Transcorregut el termini previst a la base setena de la convocatòria, sense que s´hagi interposat
cap reclamació, es fa public la llista definitiva de les persones aprovades en la fase d´oposició:

ORDRE

DNI

RESULTATS

CALIFICACIÓ FINAL

1er exàmen 2º exàmen 3er exàmen

4º exàmen

1º

41517949M APTE

37,10

11,50

APTE

48,60

2º

43114307W APTE

32,70

13

APTE

45,70

3º

43180772C APTE

32,50

13

APTE

45,50

Porreres, a 15 de juny de 2020.

*De conformidad amb la base vuitena de la convocatòria: Llista definitiva de persones aprovades en la
fase d’oposició
Llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició Resoltes les reclamacions, el Tribunal
publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web http://www.porreres.cat la relació
d'aprovats per ordre de puntuació i elevarà a l'òrgan convocant la proposta de les persones aspirants
perquè l'aprovi.
L'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats com a
personal funcionari en pràctiques serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la pàgina web
de l'ajuntament.
En cap cas no pot ser un nombre d'aspirants superior al de places convocades
*De conformidad amb la base novena de la convocatòria: Presentació de documentació i nomenament
de funcionaris en pràctiques
Les persones aspirants disposen d'un termini de vint dies hàbils, des de la data de publicació de la
resolució d'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats
funcionaris en pràctiques, per presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que
exigeix la convocatòria.
No requereixen presentació aquells documents que es trobin en poder de l'Ajuntament de Porreres o se'n
pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques segons es regula en l'article 28 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest
darrer cas l'interessat ha d'indicar en quin moment i davant quin orgue administratiu va presentar els
documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les

seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes
electrònics habilitats a l'efecte.
L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que els
aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser
nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu
nomenament.
Les persones aspirants que superin la fase d'oposició i acreditin que compleixen els requisits que exigeix
la convocatòria han de ser nomenades funcionaris en pràctiques pel batle/batlessa a l'inici d'aquest
període.
El nomenament tendrà efectes des de la data de començament del curs de capacitació o en els supòsits
en què la normativa d'aplicació exceptuï la realització d'aquest curs, des de la data de començament de
les pràctiques en el municipi.
En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques un nombre d'aspirants superior al de places
convocades.
Aquesta situació s'ha de mantenir fins que siguin nomenats personal funcionari de carrera, si escau, o
qualificats de no aptes.

