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BORSI EXTRAORDINARI POLICIES LOCALS

Proposta de Batlia
En data 21 de novembre de 2018, la Junta de Govern en sessió ordinària va aprovar la convocatòria i les bases per dur a
terme la creació d’un borsí extraordinari de Policies Locals.
La base cinquena de les bases que regulen aquest procés selectiu regula el Tribunal Qualificador i disposa:
“El tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres, president i quatre vocals i el mateix nombre de suplents, funcionaris
designats per la Corporació.
Secretari/ària del tribunal: funcionari delegat/ada per la corporació.
El tribunal pot acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o d’especialistes que poden actuar amb veu,
però sense vot.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents.
Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se de formar-ne part i d’intervenir-hi quan concorrin les circumstàncies establertes a
l’article 23 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i hauran de notificar-ho a l’autoritat competent.”
Per la qual cosa, s’eleven a la consideració de la Junta de Govern les següents propostes d’acord:
PRIMER.- Designar als següents funcionaris que han de constituir el Tribunal Qualificador:
President titular: Josep Cañete Valle, cap de la Policia Local.
President suplent: Joan Siquier Vanrell, oficial de la Policia Local.
Vocal titular: Guillem Corró Truyol, secretari de l’Ajuntament d’Inca.
Vocal Suplent: Catalina Pons Bestard, tècnica d’administració general de l’Ajuntament d’Inca.
Vocal titular: Carlos Mena Ribas, lletrat assessor de l’Ajuntament d’Inca.
Vocal Suplent: Miquel Balte Vallori, tresorer de l’Ajuntament d’Inca.
Vocal titular: Miquel Llabrés Galmés, oficial de la Policia Local.
Vocal Suplent: Manel Crespí Seguí, guàrdia de la Policia Local.
Vocal titular: Eduardo Jiménez Ballesteros, guàrdia de la Policia Local.
Vocal Suplent: David Trias Reynés, guàrdia de la Policia Local.
Secretària: Sra. Francisca Morey Quetglas o funcionari/ària en qui delegui.
SEGON. Designar als següents assessors tècnics i col·laboradors, que actuaran amb veu, però sense vot:
Sra. Margalida Adrover Cabrera, normalitzadora lingüística de l'Ajuntament d'Inca. Serà assessora del tribunal per a la realització
de la prova de coneixements de llengua catalana.
Sra. Maria Antònia Ros Mulet, tècnica d'Administració general interina de l'Ajuntament d'Inca.
TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament.
Inca, 7 de desembre de 2018
El batle president,
Virgilio Moreno Sarrió
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