
Ajuntament de Valldemossa

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

Vista la renúncia presentada per la secretaria del Tribunal, Sra. Aurora Seguí Mas, en data 
29 de novembre de 2018 (RGE 2018-E-RE-293), amb causa justificada.

I 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,  Acceptar la renúncia presentada per la Sra. Aurora Seguí Mas.

Segon, Acordar que substitueixi a la Sra. Seguí el secretari suplent anomenat al decret de 
nomenament dels membres  de tribunal de 19 de novembre de 2018, el Sr. Emili  Mulet 
Ureta.

Tercer, Nomenar com a nou secretari suplent del Tribunal al Sr. Lorenzo Lladó Colom.

Quart, Publicar la present Resolució a la pàgina web de l’Ajuntament i al Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament, per a la deguda constància del procediment. 

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