Ajuntament de Porreres
Expedient núm.: 512/2020
Procediment: Convocatòria i bases d’una borsa d’ocupació per a policia
local(BOIB núm. 145 de 22 d’agost de 2020)
RESOLUCIÓ
D'ALCALDIA
D’ASPIRANTS
ADMESOS
QUALIFICADOR

APROVANT
LA
LLISTA
I
NOMENAMENT
DEL

DEFINITIVA
TRIBUNAL

Mitjançant Resolució de batlia núm. 112/2021 de 14 d’agost de 2020 es varen
aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la constitució d'una borsa
d'ocupació per cobrir necessitats urgents del servei amb personal funcionari interí
corresponent a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe
policia local, Grup de classificació C1, les quals es varen publicar en el BOIB núm. 145
de 22 d’agost de 2020.
Mitjançant Resolució de batlia núm. 124/2020 de 9 de setembre de 2020 es va aprovarla
relació provisional d’aspirants admesos, la qual es va publicar a la seu electrònica
d'aquest Ajuntament i en el Tauler d'anuncis, per un termini de tres dies hàbils sense que
cap aspirant formulés cap reclamació.
Mitjançant escrit de 21 de setembre de 2020 la Direcció General d’Emergències i
Interior va comunicar a l’Ajuntament la proposta de vocals per formar part del tribunal
qualificador.
De conformitat amb les bases de la convocatòria i en virtut de l'article 20 del Reglament
General d'Ingrés del 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
de l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, RESOLC
Primer. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i exclosos de
la convocatòria referenciada:
1) 53031750Y
2) 43113539Q
3) 43168826B
4) 43089912X
5) 44326616G
6) 43129448D
7) 43099960F
8) 46954819C
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Segon. Vistes les propostes de membres realitzades pels organismes corresponents que
han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció segons la base quarta, apartat
cinquè, designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves
a:
 President: Sebastià Mora Julià
 Suplent de president: Jaime Vidal Bauza
 Vocal DGEI: Miquel Vicens Monserrat
 Suplent de vocal DGEI: Llorenc Bosch Portell
 Vocal EBAP: Lorenzo Navarro Barceló
 Suplent vocal EBAP: Enrique Hidalgo Coch
 Vocal ajuntament: Pedro José Gonzàlez Mas
 Suplent vocal ajuntament: Francisco Jaime Piza Bordoy
 Secretaria: Maria del Mar Estarellas Pascual
 Suplent de secretaria: Maria Forteza Mora.
Tercer. Notificar la present resolució als membres designats perquè en
prengui coneixement i convocar al tribunal el dimarts 6 d’octubre a les
9.30 hores a l'Ajuntament de Porreres per valorar la documentació presentada pels
aspirants.
Quart. Publicar a la seu electrònica d'aquest Ajuntament i en el Tauler d'anuncis, per a
major difusió, la llista definitiva dels aspirants admesos als efectes oportuns.
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