Ajuntament de Maria de la Salut
Expedient núm.: 136/2022
RESOLUCIÓ DE BATLIA de número i data establerts al marge
Assumpte: comissió de serveis de Policia Local
Document signat per: el Sr. Batle

RESOLUCIÓ DE BATLIA
A la vista dels següents antecedents:
DATA

Provisió de Batlia

24/02/2022

Informe proposta de Secretaria

24/02/2022

Resolució de Batlia núm. 33 (aprovació bases i convocatòria)

25/02/2022

Bases i convocatòria

25/02/2022

Anunci de les bases i convocatòria

25/02/2022

Publicació de l’anunci en el Tauler d’anuncis i en el portal web de la

25/02/2022

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per accedir, mitjançant
comissió de serveis de caràcter voluntari, a un lloc de treball de Policia Local vacant de
manera temporal, amb dotació pressupostària, en la Plantilla orgànica de l’Ajuntament
de Maria de la Salut, amb les següents característiques:

GRUP/SUBGRUP

C1

ESCALA/SUBESCALA

Bàsica

CATEGORIA

Policia

FUNCIONS

Les previstes en l’article 53 de
la Llei orgànica 2/1986, de 13
de març, de Forces i Cossos de
Seguretat, en els termes de la
Relació de Llocs de Treball de la
Corporació Local

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que s’estableix
en l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
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Bernat Quetglas Jordà (1 de 2)
Batle President
Data Signatura: 14/03/2022
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Procediment: selecció de personal i provisió de llocs de treball

Ajuntament de Maria de la Salut
Local, el Sr. Bernat Quetglas Jordà, en la seva condició de Batle President de la
Corporació Local,
RESOL
Primer.- Aprovar la següent relació provisional de persones aspirants admeses i
excloses:

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS

DNI

CAUSA

43****08E

Compleix els

ADMESES
Nuevo Gómez, Javier

requisits establerts
en el punt cinquè de

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS

DNI

CAUSA

-

-

-

Segon.- Traslladar la documentació presentada perquè s’emeti informe de la persona
responsable del Departament de Personal de la Corporació Local, deixant constància
de l’estudi del compliment dels requisits de les persones sol·licitants en relació amb el
lloc a cobrir, valorant els mèrits exigibles i proposant a la persona Funcionària que ha

DECRETS

EXCLOSES

Número: 2022-0062 Data: 14/03/2022

la convocatòria

d’ocupar el lloc de treball en comissió de serveis.

Personal de la Corporació Local per al seu coneixement.
Quart.- Publicar la relació provisional de persones admeses i excloses en el Tauler
d’anuncis i en el portal web de la Corporació Local.

S’atorga un termini de cinc dies, a partir de la publicació de la present resolució, per a
possibles esmenes o reclamacions. En cas de no presentar-se cap reclamació en
termini, la Llista esdevindrà definitiva.
Maria de la Salut, 14 de març de 2022
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer.- Notificar la present resolució a la persona responsable del Departament de

