DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2019000059
En data 21 de desembre de 2018, mitjançant decret de la batlia núm. 2018002200 es va
resoldre aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la creació
d’un borsí extraordinari de Policia Local de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant el sistema de
concurs concedint el termini de 5 dies hàbils perquè es poguessin presentar al·legacions a
aquesta llista.
En aquest mateix decret es va acordar la constitució del Tribunal el dia 15 de gener de 2019,
a les 9.15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament i la convocatòria als aspirants que no
haguessin acreditat disposar del nivell B1 de coneixements de llengua catalana, a les 9.30
hores del mateix dia a la Sala de Plens de l’Ajuntament per a la realització del primer
exercici, havent d’aportar, els aspirants, el DNI o document oficial d’identificació.
Vist que a data d’avui no s’han rebut totes les al·legacions respecte de les quals ens han
enviat justificant de la seva remissió per correu dins el termini fixat, en ús de les atribucions
que em confereix la legislació vigent HE RESOLT:
Primer.- Anul·lar la convocatòria del Tribunal per a la seva constitució el proper dia 15 de
gener de 2019 i la convocatòria als aspirants que no haguessin acreditat disposar del nivell
B1 de coneixements de llengua catalana pel mateix dia.
Segon.- El tribunal es constituirà el proper dia 22 de gener de 2019 a les 9.15 hores a la
Sala de Plens de l’Ajuntament d’Inca i es convoca als aspirants que no hagin acreditat
disposar del nivell B1 de llengua català a les 9.30 hores del mateix dia a la Sala de Plens de
l’Ajuntament per a la realització del primer exercici, havent d’aportar, els aspirants, el DNI o
document oficial d’identificació.
Tercer.- Publicar aquest decret a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca i comunicar aquest
acord als aspirants que haguessin estat convocats per realitzar la prova de català el dia 15
de gener de 2019 i als membres del Tribunal.
Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 14 de
gener de 2019.
EL BATLE-PRESIDENT,
Virgilio Moreno Sarrió

EL SECRETARI ACCIDENTAL,
Guillem Corró Truyol
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