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DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2018000371 
RH2017/312 

 
I.- En data 9 de febrer de 2018 es va dictar el decret de Batlia núm. 2018000252 pel qual es 
procedia a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al concurs-oposició per a 
la cobertura com a funcionari de carrera de quatre places d’oficial de la plantilla de la policia 
local de l’Ajuntament d’Inca, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-
oposició, concedint un termini de deu dies hàbils als interessats des de la publicació de la 
llista provisional a tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació per la presentació 
d’al·legacions. En data 13 de febrer de 2018 es va publicar en el Tauló d’Edictes i a la 
pàgina web de l’ajuntament el decret de Batlia núm. 2018000252.  
 
II.- En la llista provisional figuraven admesos i exclosos en el procés selectiu els aspirants 
identificats amb el següent DNI: 
 
Admesos: 
 
78.213.173-V 37.341.715-L 
43.085.200-J 43.034.846-Y 
78.215.052-X 
 
Exclosos: 
 
Cap. 
 
III.- De conformitat amb la base quarta de les que regeixen la convocatòria de concurs-
oposició, i vist que no s’han presentat reclamacions a la llista provisional, aquesta s’entén 
definitiva sense necessitat de nou acord i publicació. Aquesta base també estableix que una 
vegada elevada a definitiva el batle determinarà la data d’inici del primer exercici, lloc i hora 
de la seva celebració. 
 
En conseqüència, en compliment del disposat en la indicada base quarta i en ús de les 
atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Determinar que el primer exercici d’aquest procés selectiu consistent en una 
prova de coneixements de llengua catalana se realitzarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
el dia 5 de març de 2018 a les 9.30 hores, havent d’aportar, els aspirants, el DNI o document 
oficial d’identificació. 
 
Ha de realitzar aquesta prova per no haver acreditat documentalment el nivell B2 de català, 
l’aspirant identificat amb el DNI: 
 
43.034.846-Y 
 
SEGON.- Publicar en el Tauló d’Edictes i a la pàgina web de l’ajuntament l’anterior resolució. 
 
Ho manà i signà el Sr. Batle-President, davant meu, el Secretari accidental, el dia 28 de 
febrer de 2018. 
 
EL BATLE-PRESIDENT,    EL SECRETARI ACCIDENTAL, 
 
 
 
 
Virgilio Moreno Sarrió     Guillem Corró Truyol 
 


