Núm. de resolució i data:
2020/LD3003/0000321
06/03/2020

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 en data 19.09.2019 es va publicar al BOIB nº 128 la convocatòria i bases específiques per a
regir el procediment selectiu per a 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 rere la presentació de les sol·licituds de participació corresponents, es va emetre resolució
provisional i posteriorment definitiva de les persones aspirants admeses a les proves i es va determinar
els membres del tribunal qualificador de les proves així i com establir el lloc, dia i hora de la realització
d’aquestes.
Ateses les successives actes aixecades per part del Tribunal qualificador de les proves, així i com l’ordre
de prelació final de les persones aspirants que s’han declarat aprovades per part de l’òrgan de selecció,
una vegada s’han resolt les reclamacions corresponents de conformitat amb el que indica l’Acta del
Tribunal qualificador reunit als efectes el dia 16.12.2019 i que es troba publicada al tauler corresponent.
Atès que, en data 8.1.2020, es va emetre la resolució nº 41 de l’àrea d’OiSC per mitjà de la qual es va
aprovar la relació de persones que van superar les proves selectives per a cobrir les 4 places vacants de
referència, atorgant-se a les persones seleccionades, que encara no ho haguessin fet, vint dies per a
presentar els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits per la convocatòria de
selecció.
Vista tota la documentació presentada, en temps i forma, per part de les persones que han superat el
procediment selectiu, la qual es troba incorporada a l’expedient, així i com l’informe-proposta emès per
part dels serveis tècnics de recursos humans.
D’acord amb les facultats que m’han estat delegades,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar funcionaris en pràctiques de l’escala d’administració especial, subescala de
serveis especials, classe policia local, del subgrup C1 de classificació, de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, les següents persones que han superat el procediment selectiu de conformitat amb les bases
de la convocatòria publicades al BOIB nº 128 de dia 19.09.2019:
Nº

Puntuació total

Fases de les pràctiques*

1

CARRETERO MASCARÓ, Feliciano

ASPIRANT APROVAT

41****43

DNI

16,82

Pràctiques de 6 mesos en el municipi

2

PONS COLL, Antònia

4****063

14,02

Pràctiques prèvies consistents en la
realització del curs previ i bàsic de
capacitació d’accés a la categoria;
pràctiques de 6 mesos en el municipi

3

GONZALEZ LÓPEZ, Sergio

43*42***

13,70

Pràctiques de 6 mesos en el municipi

4

PASTRANA HUGUET, Margarita

4**39**0

11,80

Pràctiques de 6 mesos en el municipi

(*) Fases de les pràctiques que els corresponen de conformitat amb el previst a les bases 10a i 11a la convocatòria i els arts. 177 i
ss. del Decret 40/2019, de 24 de maig.
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SEGON.- Convocar la Sra. Antònia Pons Coll perquè el dia 9 de març, a les 9 hores, es presenti a
la seu de l’EBAP de Mallorca (c/ Gremi dels corredors, 10-3r – 07009 polígon son Rossinyol) per a
iniciar el curs bàsic de capacitació d’accés a la categoria de la Policia local.
TERCER.- Convocar els demés aspirants aprovats, senyors F. Carretero Mascaró, S. González
López i M. Pastrana Huguet, a les dependències de la prefectura de la Policia local el dia 9 de març
(carretera ME-1, km 43,700) per a iniciar la fase de pràctiques en el municipi ocupant un lloc de treball
vacant de policia local, de conformitat amb el quadrant de treball que se us ha de trametre des de la
prefectura de la Policia local.
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L’avaluació de les pràctiques es realitzarà de conformitat amb el que estableixen els arts. 180 i ss. del
Decret 40/2019, de 24 de maig, per mitjà del qual s’aprovà el Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears. Als efectes, des de la prefectura de la Policia local es procedirà a
publicar internament el concret sistema a utilitzar, de conformitat amb la resolució de la conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització dictada als efectes, havent-se de designar les persones
responsables de la supervisió de les mateixes les quals emetran informe individual per a cada funcionari
en pràctiques.
QUART.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució administrativa als taulers d’anuncis d’aquest
Ajuntament amb el títol: «Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques els quatre aspirants
aprovats en el procediment selectiu de policies locals».
Així mateix, ordenar publicar extracte del nomenament en pràctiques resolt al BOIB, d’acord amb les
previsions de l’art. 176 del Decret 40/2019, de 24 de maig.
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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