RESOLUCIÓ DE BATLIA Núm. 106/2020.ASSUMPTES:




Relació d'aspirants admesos i exclosos definitivament, per al procés de selecció de per al procés de
selecció per oposició d’un funcionari de carrera de la Policia Local de l’Ajuntament de Petra,
corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2020.
Designació de membres i suplents de l'Òrgan seleccionador.
Assenyalament de lloc, data i hora per a la realització del primer exercici (proves físiques).
Mitjançant la present HE RESOLT I FAIG SABER el següent:

1.- Ratificar la Resolució de Batlia núm. 101/20020 de dia 25.11.2020, pel que fa referència a Declaració de
la llista d’admesos i exclosos a l’oposició convocada per aquesta Corporació, per a la provisió definitiva d’una
plaça vacant de funcionari de carrera de Policia Local.

a) President titular: (Funcionari/a de carrera). Sr/a. Martí Márquez Ribot.
b) Vocal titular 1r (Policia Local de Petra) Sr/a. Dimas de la Rosa Piña.
c) Vocal titular 2n (Funcionari /a de carrera Representant EBAP) Sr/a. Nicolas Moragues González.
d) Vocal titular 3r (Funcionari /a de carrera Representant ISPIB) Sr/a. Carlos Luque Hernandez.
e) Secretari/a (Funcionari/a de carrera) Sr/a. Miquel Febrer Roca.
-------------------------------------------------- ------------------------------------------f) President suplent: (Funcionari/a de carrera). Sr/a. Maria Mayol Ferrer.
g) Vocal suplent 1r (Policia Local de Petra) Sr/a. Jaume Amor Frau.
h) Vocal suplent 2n (Funcionari/a de carrera Representant EBAP) Sr/a. Pedro Martín Suazo.
i) Vocal suplent 3r (Funcionari/a de carrera Representant ISPIB) Sr/a. Joan Ferrer Ferragut.
j) Secretari/a suplent (Funcionari/a de carrera) Sr/a. Margalida Font Bauzà.
El Tribunal es constituirà el dia 1 de desembre de 2020 a les 12 hores les oficines municipals
Pel que fa a la recusació dels membres designats per la Comissió de valoració, d'acord amb el que disposa
l'article 4.1 de la LRJSP, es pot promoure pels interessats, a partir de la publicació de la present Resolució dins del
web municipal, en qualsevol moment de la tramitació del procediment.
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2.- D'acord amb el que estableixen les Bases de dita convocatòria, queden designats els següents membres de
l'Òrgan seleccionador de l’oposició:

RESOLUCIO

3.- Assenyalar lloc, data i hora per a la realització del primer exercici de l’oposició:
Lloc: Poliesportiu Torre dels Enegistes de Manacor (Pista d’atletisme).
Data: 4 de desembre de 2020.
Hora: 8,30 hores.
4.- Que es faci pública la present Resolució, per a general coneixement dels membres del Tribunal així com
dels interessats en l’oposició: Als llocs preceptius: Web municipal i Tauler d’Anuncis.
El mana i signa el Batle President Salvador Femenias Riera, a Petra primer de desembre de l’any dos mil
vint.Davant mi:
El Secretari Hab.
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