Exp. Núm. 2020/966. Llista provisional de persones admeses i excloses de la
convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis i pel sistema de
lliure designació del lloc de subinspector/a en cap de la policia local de
l’Ajuntament d’Artà
Per la Resolució de batlia núm. 448, de 26 de maig de 2020, es varen aprovar la
convocatòria i les bases per a la provisió temporal, en comissió de serveis pel sistema
de lliure designació, del lloc de treball de subinspector o subinspectora en cap de la
Policia Local de l’Ajuntament d’Artà, les quals foren publicades al Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) núm. 99, de 2 de juny de 2020, i al tauler d’anuncis i a la pàgina
web de l’Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria va finalitzar
el 16 de juny de 2020 i, d’acord amb el que estableix la base cinquena de la mateixa,

19/06/2020 BATLE

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria
de règim local, dict la següent
Resolució
PRIMER. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses,
segons el núm. de DNI, que és la següent:

Manuel Galán Massanet

-

43051510H

b) Persones excloses: No s’exclou cap aspirant.
SEGON. Concedir un termini de deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de
l’Ajuntament d’Artà, per presentar les reclamacions que s’estimin pertinents. Si no es
presenten esmenes, aquesta llista es considerarà elevada a definitiva i no caldrà
tornar-la a publicar.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Artà.

Celia Martínez-Piñeiro de
Urquiza
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19/06/2020 Secretària-Interventora
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a) Persones admeses
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