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ANUNCI

Resolució  per  la  que  s'aprova  la  llista  provisional  de  persones
admeses i  excloses,  al  procés selectiu per cobrir  com a personal
funcionari de carrera una plaça de subinspector o subinspectora de
l’Ajuntament de Felanitx per promoció interna

DECRET 2019-0658

Expedient 775/2019

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat
Vaquer, venc a dictar la següent 

RESOLUCIÓ 

La Junta de Govern Local en sessió de dia 9 d’abril de 2019, aprovà les
bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a
personal  funcionari  de  carrera  una  plaça  vacant  de  la  categoria  de
subinspector  o  subinspectora  de  l’Ajuntament  de  Felanitx  per  promoció
interna, les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 27 d’abril de
2019. 

D’acord amb les bases, procedeix ara l’aprovació de la llista provisional de
persones admeses i excloses i fixar un termini de 10 dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació de la present resolució en el tauler d’anuncis, en
el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament i en la
pàgina  web  www.felanitx.org,  per  esmenar  el  defecte  o  adjuntar  el
document que sigui preceptiu. 

Una vegada examinada en detall la documentació de l’expedient,

RESOLC:
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses

per prendre part en el procés selectiu per cobrir com a personal funcionari
de carrera una plaça vacant de la categoria de subinspector o subinspectora
de l’Ajuntament de Felanitx:   

ADMESOS

DNI

18215131M

18233392G

EXCLOSOS: cap

http://www.felanitx.org/
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Segon. El tribunal encarregat d’avaluar els mèrits i/o les proves per proveir
aquesta plaça estarà integrat per les següents persones:

President o Presidenta:
Titular: Joan Garcia Cortès
Suplent: Sebastià Galmés Verger  

Vocals
Titular: Miquel Quetglas Morey 
Suplent: Maria Paloma Salas Garijo

Titular: Manuel Cano Aranda
Suplent: Manuel Prieto Jiménez

Titular: Jaume Pericàs Franco
Suplent: Miquel Soler Cerdà 

Secretari o Secretària:
Titular: Francisca Xamena Nadal 
Suplent: Miquel Vidal Artigues 

Tercer.  Establir un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació  d’aquest  decret  en  el  tauler  d’anuncis,  en  el  tauler  d’anuncis
electrònic  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament
(ajfelanitx.eadministracio.cat)  i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx
www.felanitx.org, per poder presentar reclamacions a la llista provisional
de persones admeses i excloses. Una vegada finalitzat l’esmentat termini i
esmenades, si escau, les sol·licituds, es dictarà una resolució, en el termini
màxim de deu dies hàbils,  d’aprovació de la llista definitiva de persones
admeses i excloses. Aquesta es farà pública en els mateixos llocs indicats
anteriorment.

Quart. Atès  que  les  persones  aspirants  les  quals  estan  admeses  han
presentat el certificat en vigor d’aptitud física de l’EBAP, resten exemptes de
fer les proves físiques.

Cinquè. El  segon  exercici  de  la  fase  d’oposició  es  realitzarà  el  dia 1
d’octubre de 2019, a les 09:00 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Felanitx.

Sisè. La resta d’exercicis de la fase d’oposició s’aniran realitzant amb un
interval mínim entre exercici i exercici de 10 dies hàbils.

Setè. Les qualificacions dels exercicis  es faran públiques dins els 3 dies
hàbils següents a la data de realització. 

http://www.felanitx.org/
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Vuitè.  Totes les persones aspirants hauran de dur l’original del DNI o un
altre document identificatiu.

El batle, Jaume Monserrat Vaquer. N’he pres nota, El secretari, Joan Garcia
Cortès. Felanitx, 25 de juny de 2019.

Felanitx, 25 de juny de 2019


