Expedient: 6077/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

I.- La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Inca en la seva sessió de dia 15 de setembre
de 2021 va aprovar les bases i la convocatòria del concurs per a proveïr dues places de
personal funcionari de carrera de Policia Local per mobilitat pel sistema de concurs de
mèrits.

43_574D

43_720R

43_329W

78_196Y

43_640Q

41_259Y

41_775B

41_938H

46_493W

43_242Q

34_499J

43_695A

III. De conformitat amb allò disposat amb la base quarta de les que regeixen el concurs
de mèrits s’ha de procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos,
publicant-se a la pàgina web de l’Ajuntament, concedint-se un termini de deu (10) dies
hàbils comptats des del dia següent al de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina
web de l’Ajuntament perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions
que considerin oportunes. Es considerarà que les persones que no compleixin amb
aquest requeriment desisteixen de la seva sol·licitud. Si no hagués reclamacions a la
llista provisional s’entendrà definitiva sense necessitat de nou acord.

Número: 2022-0489 Data: 22/03/2022

II. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, resulta que, segons informa el
funcionari encarregat del Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Inca, han sol·licitat
participar en l’expressat procés selectiu, els aspirants identificats amb el següent DNI:

DECRET

Per tot allò anterior, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent HE
RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per a
cobrir dues places de personal funcionari de carrera de Policia Local per mobilitat pel
sistema de concurs de mèrits, declarant admesos i exclosos els aspirants identificats
amb el següent DNI:
Admesos:
43_574D
78_196Y
41_775B
43_242Q
41_938H
34_499J
41_259Y
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GUILLERMO CORRO TRUYOL (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 22/03/2022
HASH: 06436ab046ded0c87a94a9722ac562d2

VIRGILIO MORENO SARRIO (1 de 2)
Batle
Data Signatura: 22/03/2022
HASH: 25ae324726f33f1505737317033c35c6

DECRET DE BATLIA

Exclosos pels següents motius:
- 43_720R: No acredita haver estat com a mínim tres anys en situació de servei actiu en
la mateixa categoria o en una de superior com a funcionari de carrera en l’ajuntament de
procedència.
- 43_640Q: No acredita haver estat com a mínim tres anys en situació de servei actiu en
la mateixa categoria o en una de superior com a funcionari de carrera en l’ajuntament de
procedència.
- 43_329W: No haver aportat certificat mèdic que acrediti l’aptitud per desenvolupar les
funcions pròpies de la categoria.

- 43_695A: No acredita haver estat com a mínim tres anys en situació de servei actiu en
la mateixa categoria o en una de superior com a funcionari de carrera en l’ajuntament de
procedència.

- President: Joan Siquier Vanrell. Oficial de la Policia Local.
- President suplent: Miquel Llabrés Galmés, Oficial de la Policia Local.
- Vocal titular: Pablo Gala del Río, a proposta de la Direcció General d’Emergències i
Interior.
- Vocal suplent: Juan Miguel Gómez Ferrer, a proposta de la Direcció General
d’Emergències i Interior.

DECRET

SEGON.- Nomenar com a membres de la Comissió de valoració d’aquest procés
selectiu:

Número: 2022-0489 Data: 22/03/2022

- 46_493W: No acredita haver estat com a mínim tres anys en situació de servei actiu en
la mateixa categoria o en una de superior com a funcionari de carrera en l’ajuntament de
procedència.

- Vocal titular: Catalina Pons Bestard, tècnica d’administració general de l’Ajuntament
d’Inca.
- Vocal suplent: Carlos Mena Ribas, lletrat assessor de l’Ajuntament d’Inca.
- Secretària amb veu i vot: María del Pilar Tárraga López, auxiliar administrativa de
l’Ajuntament d’Inca.
- Secretària suplent amb veu i vot: Francisca Maria Morey Quetglas, auxiliar
administrativa de l’Ajuntament d’Inca.
Personal assessor tècnic, que actuaran amb veu, però sense vot:
Sra. Maria Magdalena Picó Villalonga, assessora en la Prova d’aptitud psicotècnica i de
personalitat.

Codi Validació: 73HAKTZLF4JK2SJT9D3AHASGE | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

- Vocal titular: Angels Ruiz Vich, a proposta de l’Escola Balear d’Administració Pública.
- Vocal suplent: Pedro Ruiz Vich, a proposta de l’Escola Balear d’Administració Pública.

TERCER.- Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament l’anterior llista provisional
d’admesos i exclosos, concedint el termini de 10 dies hàbils als interessats perquè
presentin les al·legacions que considerin oportunes i siguin esmenats els errors, amb
l’advertència que en el supòsit de no presentar-se reclamacions s’entendrà aquesta llista
provisional elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució ni publicació.
En tot cas, amb la finalitat d'evitar errades i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena
dins el termini i en la forma escaient, les persones interessades hauran de comprovar no
només que no figuren a la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten a la
de persones admeses.

Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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QUINT.- Notificar el present Decret a tots els membres de la Comissió de valoració i
significant-los que, de conformitat amb el que estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, hauran d’abstenir-se d’intervenir en el
procediment si s’esdevé alguna circumstància assenyalada en el número dos del referit
article, cosa que hauran de comunicar a aquesta Batlia.

DECRET

QUART- Una vegada estigui aprovada la llista definitiva, la Comissió de valoració es
constituirà el dia 25 d’abril de 2022, a les 9.00 hores, en el Claustre de Sant Domingo i
es convoca als aspirants a les 9.15 hores del mateix dia en el Claustre de Sant
Domingo per a la realització de l’exercici de la primera fase dels sistema de provisió,
Prova d’aptitud psicològica i de personalitat, havent d’aportar, els aspirants, el DNI o
document oficial d’identificació.

Número: 2022-0489 Data: 22/03/2022

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se’ls reconegui a
les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés
selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprengui que
no posseeixen algun dels requisitis, perdran tots els drets que es puguin derivar de la
seva participació.

