
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA  D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES 
ADMESES 

Mitjançant resolució de 24 de setembre de 2019 es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores de les
proves selectives per a la cobertura de 3 places de la categoria de policia local, pel sistema d'accés de torn
lliure i procediment de selecció d'oposició. Aquestes places corresponen a l'escala d'Administració Especial,
subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Porreres,
les quals es varen publicar en el BOIB núm. 131 de 26 de setembre de 2019.

Mitjançant edicte en el BOE núm. 232 de 8 de d’octubre de 2019 es va atorgar un termini de 20 dies hàbils
comptadors a partir de l'endemà de la publicació per a la presentació de sol·licituds. 

Per tot això, expirat el termini indicat de presentació de sol·licituds, de conformitat amb la clàusula  tercera
de les bases, 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:

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

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

N. DNI

1 43131280R

2 43213744X

3 43155234N

4 41583283L

5 34069625R

6 43141348H

7 43141086D

8 43141087X

9 43190143F

10 37342911L

11 41572471V

12 41517949M

13 41574088R

14 43153177W

15 41518526F

16 41583108M



17 41537340F

18 43168426W

19 44327284M

20 34069829K

21 43089912X

22 43133610P

23 37342676Z

24 43471232J

25 43170524F

26 41540563X

27 47407474N

28 43114307W

29 41538315Q

30 41585756P

31 43110403P

32 78218525X

33 43180772C

34 41519022C

35 43187462V

36 43119979Q

37 43163211P

38 43157367Y

39 78216850Z

RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS:

N. DNI Motius d'exclusió  

1 43186466X Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

2 43067468Z Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

3 43197404T Segons el que estableix la clàusula segona de les 



bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

4 43129448D -No ha presentat  la fotocòpia compulsada del DNI o 
document que acrediti la nacionalitat.
-No ha presentat  la fotocòpia compulsada del permís
de conduïr de les classes A2 i B en vigor.
- No ha presentat el certificat de coneixements de 
llengua catalana compulsada.
-No ha presentat el títol exigit compulsat.

5 43209887V Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

6 54628298D Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

7 78213842L Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

8 43100277W Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

9 45186528S Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.

10 43217160E -Segons el que estableix la clàusula segona de les 
bases reguladores, no s’ha fet efectiu el pagament de 
la taxa de 15 € segons ordenança municipal núm. 6 
d'expedició de documents administratius.
-No ha presentat  la fotocòpia compulsada del permís
de conduïr de les classes A2 i B en vigor.

11 43120075C -No ha presentat  la fotocòpia compulsada del DNI o 
document que acrediti la nacionalitat.
-No ha presentat  la fotocòpia compulsada del permís
de conduïr de les classes A2 i B en vigor.
- No ha presentat el certificat de coneixements de 
llengua catalana compulsada.
-No ha presentat el títol exigit compulsat.

12 43190421D -El permís de conduïr no recull la classe A2 en vigor.



13 43099960F -No ha presentat  la fotocòpia compulsada del DNI o 
document que acrediti la nacionalitat.
-No ha presentat  la fotocòpia compulsada del permís
de conduïr de les classes A2 i B en vigor.
- No ha presentat el certificat de coneixements de 
llengua catalana compulsada.
-No ha presentat el títol exigit compulsat.

14 43184833X -No ha presentat  la fotocòpia compulsada del DNI o 
document que acrediti la nacionalitat.
-No ha presentat  la fotocòpia compulsada del permís
de conduïr de les classes A2 i B en vigor.
- No ha presentat el certificat de coneixements de 
llengua catalana compulsada.

15 43170951C No ha presentat el títol exigit a la convocatòria.

SEGON. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats des
de l'endemà de la  publicació,  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. 

TERCER. Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos, al tauler d’anuncis i seu electrònica d’aquest
Ajuntament (www.porreres.cat). 

Porreres, 25 de novembre de 2019.

La batlessa,                             Davant meu, la secretària 

Francisca Mora Veny                                                                 Carmen Rosario Botón Valderrábano

http://www.porreres.cat/

