
 
Ajuntament de Maria de la Salut

     DECRET DE BATLIA 

 

 

 

ASSUMPTE: Llistat  Provisional  d’admessos.  Cobertura  de  plaça  de  policia  local 
mitjançant el sistema de concurs-oposició, torn lliure,

 

GUILLEM JORDÀ BAUZÀ, Batle-President de l’Ajuntament de Maria de la Salut, en 
l’exercici de les atribucions conferides per l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local,  l’article 24 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refòs de les disposicions vigents en matèria de règim local; i  
l’article  41.  ap.  14  del  Decret  2568/86,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, Decret Llei 4/2013 
de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals, així com les Bases que regeixen el 
procediment  per  cobrir  una  plaça  de  policia  local  mitjançant  el  sistema  de 
concurs-oposició, torn lliure,  aprovades pel Ple Ordinari de l’Ajuntament de Maria de la 
Salut  en  sessió  ordinària  d’11  de  setembre  de  2018  (  BOIB num.  114  de  15  de 
setembre de 2018 ), i l’Anunci del BOE num.: 237 d’1 d’octubre de 2018.  

No havent-se produït  cap variació ni  reclamació a la Llista Provisional  d’admessos 
durant el seu termini de publicació. 

Havent-se comprovat que ambdós aspirants es troben exempts de la realització de la 
prova d’aptitut física,  

 

             RESOLC : 

 

Primer: Aprovar el següent llistat d’admessos DEFINITIVA :  

 

ADMESSOS 

 

Nom    Llinatges DNI

Jaume Mairata Munar 43124938F

Gabriel Nadal Mas 43167207W

 

Segon: Convocar als aspirants a la Segona Prova ( Prova de coneixements del temari 
general  i  prova  específica  de  coneixement  del  terme  municipal  i  de  les  seves 
Ordenances Municipals ) pel proper dia 11 de desembre de 2108, a les 9:30, en l’edifici 
del Centre Cultural de Maria de la Salut, ubicat al carrer Escola de Nines, 1, de Maria 
de la Salut.  
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Tercer:  Publicar la present Resolució en la pàgina web de l’Ajuntament i  el  Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament, als efectes oportuns.  

 

    Maria de la Salut, 22 de novembre de 2018. 

 

El Batle,                                                                Davant meu, 

                                                      Ell Secretari-Interventor, 

                                                      Sgt.: Higinio Cascón Nogales. 
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