RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 103/2020.-

Davant la impossibilitat material de constituir en forma el Tribunal qualificador de
l’oposició de policia local, convocada mitjançant Resolució de Batlia núm.67/2020 de 2 de
setembre, per manca de designació dels vocals procedents de l’ISPIB i de l’EBAP prèvia a la
celebració de les proves físiques previstes per demà dia 27 de novembre de 2020; sense que
ara per ara es pugui determinar la data exacta de dita celebració;
Fonaments de dret

1er) Revocar parcialment l’apartat V de la Resolució de Batlia núm. 96/2020 de 10
de novembre, en la part referida a les 3 dades posats pel primer exercici, referits a: lloc, data
i hora; deixant sense efectes els mateixos, fins nou avís, el qual s’instrumentarà per mig
d’una posterior Resolució de Batlia, comunicant als interessats el lloc, data i hora per
celebrar de les proves físiques de l’oposició per seleccionar un funcionari de carrera de
policia local per l’Ajuntament de Petra (segons bases publicades al BOIB núm. 157 de 10
d’octubre de 2020, fascicle II, pàg. 30366, edicte núm. 8209); quedant tota la resta de la
Resolució de Batlia abans esmentada tal i com es va publicar, sense cap altra modificació.
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2on.) Per tot l’abans exposat i en exercici de l’atribució conferida a l’article 24 d) del
Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 de abril); per mig de la present, HE RESOLT:

Número: 2020-0110 Data: 26/11/2020

1er) Considerant la concurrència en aquest cas de les circumstàncies que fan
legalment possible una revocació parcial de la Resolució de Batlia núm. 96/2020 de 10 de
novembre, d’acord amb el disposat als articles 109.1 i 110 de la LPACAP;

2on) Fer pública la present Resolució, per a general coneixement dels interessats, als
llocs preceptius: Web municipal i Tauler d’anuncis.
3rt) Comunicar la present Resolució als membres ja designats del Tribunal de
l’oposició de Policia abans indicada.
El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a vint-i-sis de
novembre de l’any dos mil vint.Davant mi
El Secretari
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