
Ajuntament de Valldemossa

Pel Sr. Batle D. Nadal Torres Bujosa, en el dia d’avui, s’ha dictat la següent resolució:

En l’exercici de les atribucions conferides per l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós  de les disposicions vigents en matèria de règim local; i de 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, Decret Llei 4/2013, de 17 de juliol, de 
coordinació  de les  policies  locals,  així  com les Bases  que regeixen el  procediment  per 
cobrir quatre places de policia local mitjançant el sistema de concurs-oposició, torn lliure, 
aprovades  per  l’Oferta  Pública  d’Ocupació  per  l’any 2018  (BOIB núm.  114  de  15  de 
setembre de 2018 i l’Anunci del BOE núm. 237 de 1 d’octubre de 2018).

RESOLC

Primer,  Aprovar la llista definitiva de persones admeses o excloses en el procés selectiu 
procediment  extraordinària del Decret llei  1/2007, de 13 de gener,  per quatre places de 
Policia Local a Valldemossa, amb expressió de la causa de l’exclusió

LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS

ADMESOS:

N. DNI
1 43090095D
2 43079218B
3 43127617H
4 43129448D
5 43119179K
6 43177543B
7 43466624M
8 43124783J
9 43182705K
10 43143060M
11 43183007R
12 43116169R
13 43168826B

EXCLOSOS: CAP
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Segon, Convocar per a la realització de les proves d’aptitud física previstes a la base setena 
de la convocatòria, que es duran a terme el proper 28 de novembre de 2018 a les 9 h al 
Poliesportiu Mateu Cañellas de la localitat d’Inca (C/ Poliesportiu Municipal s/n), i Piscina 
Municipal de la localitat d’Inca (C/ Gabriel Alomar, 3),  als següents aspirants:

N. DNI
1 43466624M
2 43116169R

Per poder efectuar aquesta prova, i conforme preveu l’apartat 1a) de la  base setena de la 
convocatòria,  les  persones aspirants  hauran de fer lliurament  al  tribunal  qualificador,  el 
mateix dia de la prova i abans de l’hora d’inici de les proves físiques, d’un certificat mèdic 
en què es faci constar que es reuneixen les condicions físiques necessàries per dur-la a 
terme.  El  fet  de no presentar  l’esmentada  certificació  implica  l’exclusió  automàtica  del 
procés selectiu.

Ho mana i signa el Sr. Batle davant mi la Secretària a Valldemossa

Document signat electrònicament
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