Núm. de resolució i data:
2020/LD3003/0000041
08/01/2020

Expedient: EX007 / 2019 / 008190
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Recursos humans
Assumpte:CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DE PLACES VACANTS DE
LA POLICIA LOCAL

RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Atès que al BOIB número 128, de data 19.9.2020, es va publicar la convocatòria i les bases específiques
del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, 4 places vacants de la categoria de
Policia local de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, mitjançant el procediment ordinari.
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Atès que, per altra part, consta al tauler d’edictes de la seu electrònica municipal i al web de la Policia
local, la publicació de les bases i altres actuacions relatives al procediment selectiu de referència. A
l’acta del Tribunal qualificador, de data 26.11.2019, consta la relació de persones que, per ordre de
puntuació, havien superat tots els exercicis eliminatoris de la fase d’oposició, atorgant-los 10 dies hàbils
per a fer les reclamacions corresponents.
Passat aquest termini, el Tribunal qualificador de les proves, d’acord amb l’acta de dia 16.12.2019,
subscrita dia 18.12.2019, rere resoldre una reclamació emesa als efectes, va elevar a l’Alcaldia l’ordre
de prelació de les persones aspirants que van aprovar els exercicis eliminatoris, als efectes oportuns.
Vist l'informe emès per la tècnica en Recursos Humans amb data 08/01/2020.
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la relació de persones que han superat* les proves selectives per a cobrir 4 places
vacants de la categoria de Policia local de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (BOIB nº 128 de
19.9.2019), de conformitat amb les corresponents puntuacions assignades pel Tribunal qualificador:
Puntuació *Documentació a presentar en 20
total
dies hàbils

Núm.

ASPIRANT APROVAT

DNI

1

CARRETERO MASCARÓ, Feliciano

41****43

16,82

Presentada, RE 43 (2.1.2020)

2

PONS COLL, Antònia

4****063

14,02

Presentada, RE 96 (3.1.2020)

3

GONZALEZ LÓPEZ, Sergio

43*42***

13,70

Pendent de presentar acreditació requisits
base 2a bases reguladores (docs. 1, 2 3, 4,
5, 6, 7 i 8)*

4

PASTRANA HUGUET, Margarita

4**39**0

11,80

Pendent de presentar acreditació requisits
base 2a bases reguladores (docs. 1, 2 3, 4,
5, 6, 7 i 8)*

*Els aspirants seleccionats disposen d’un termini de 20 dies hàbils, des de la data de publicació
d’aquesta resolució, per a presentar els següents documents que acrediten que compleixen els
requisits que exigeix la convocatòria (documentació a presentar per acreditar els requisits exigits a la
base 2a de les bases reguladores, BOIB núm. 128 de 19.9.2019):
(1) DNI.
(2) Titulació de batxillerat, tècnic o equivalent.
(3) Certificat mèdic oficial justificatiu de que l’aspirant aprovat no pateix cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o
minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen a l’annex 5 del
Decret 40/2019, de 30 d’abril.
(4) Declaració jurada de no haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a
l’exercici de la funció pública.
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(5) Certificat del Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia, acreditatiu de que l’aspirant aprovat no té antecedents penals
per delictes dolosos.
(6) Permís de conducció de les classes A2 i B en vigor.
(7) Declaració jurada de comprometre’s a dur armes i, si escau, utilitzar-les.
(8) Acreditació d’estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) de coneixements de llengua catalana.

L’incompliment del termini de presentació dels documents acreditatius dels requisits exigits a la
convocatòria, o bé si de l’examen de la documentació presentada se’n dedueix que els aspirants no
compleixen els esmentats requisits, es perdrà tot el dret a ser nomenat funcionari en pràctiques i
quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al nomenament.
Altrament, les persones que han superat la fase d’oposició i acreditin, dins del termini indicat, que
compleixen els requisits que exigeix la convocatòria, seran nomenats funcionaris en pràctiques. La
resolució d’aprovació dels aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats
funcionaris en pràctiques serà publicada al BOIB i en www.policiaciutadella.org.
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SEGON.- Publicar aquesta resolució administrativa al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web
www.policiaciutadella.org.
.
La regidora delegada
Laura Anglada Seara

La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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Signatura digital
Ciutadella

Caterina Barceló Martí
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Signatura digital
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