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                                     RESOLUCIÓ DE LA BATLIA.- 
 
Assumpte: LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA D’OFICIAL DE LA POLICIA 
LOCAL, PER PROMOCIÓ INTERNA,  AMB UN PERÍODE DE PRÀCTIQUES.- 
 
Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procediment indicat i de 
conformitat amb la base 4ena que regeix la convocatòria per cobrir una plaça d’Oficial 
de la Policia Local, per promoció interna amb un període pràctiques, mitjançant el 
sistema de concurs-oposició, aquesta Batlia en virtut de les competències atribuïdes 
per l’art. 41.14 del ROF, per la present  
 
                                                R E S O L C: 

 
1r.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos a l' esmentada convocatòria: 
       
1.   GUILLERMO FERRER TERRASA 43115117F 
 
*  Exclosos: Ningú.  
 
2n.-  Designar com a membres del Tribunal Qualificador als següents membres: 
 
* TITULARS: 
 
President: Sr.   Miquel Serra Marimon (Sots-Inspector Policia Local de Muro).                       
       
Vocals:     Sr.   Abelardo Mesías Vidal ( Cap de la Policia Local d’Alcúdia)- ISPIB- 

          Sr.   Víctor Manuel Chacopino Ramos-  EBAP. 
               Sr.   Jordi Vallespir Serra ( Oficial  Policia Local de Muro).  

           
Secretari:  Sr.  Joan Reynés Moragues ( funcionari de carrera d’aquest Ajuntament).   
 
* SUPLENTS: 
 
President: Sr.   Pedro A. Alomar Payeras (Sots-Inspector Policia Local Sta. Margalida).                       
       
Vocals:     Sr.   Gregorio LLabrés Abellón ( Cap de la Policia Local d’Alcúdia)-ISPIB- 

          Sr.   Manuel Crespí Seguí (Policia Local de l’Ajuntament d’Inca)-  EBAP. 
               Sr.   Antonio Carrió Calvó ( Oficial de la Policia Local de Muro).  

           
Secretari:  Sr.  Joan  Moragues Pujol ( funcionari de carrera d’aquest Ajuntament).   
 
L’aspirant admès podrà recusar els membres del Tribunal Qualificador quan concorrin 
les circumstàncies previstes a l’art. 28 de la Llei 30/92- LRJPAC. 
 
3r.- Concedir un termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent al de la 
publicació de la present resolució al tauler d’anuncis  i a la pàgina WEB de l’Ajuntament 
de Muro ( www. ajmuro.net), per presentar reclamacions i al·legacions, les quals es 
resoldran per la Batlia en el termini màxim de deu dies hàbils.  
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Significant que en cas de no produir-se reclamacions durant el termini indicat la llista 
provisional s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar una nova 
resolució ni tornar-la a publicar. 

 
 
4t.- Convocar pel dia 8 d’abril de 2014, a les 9,30 hores, a la Sala de Juntes de 
l’Ajuntament de Muro, als membres del Tribunal Qualificador  per a la seva constitució i 
procedir a la valoració dels exercicis de la fase d’oposició així com per realitzar les 
actuacions previstes a les bases específiques de la convocatòria. 
 
  
5é.- Convocar pel mateix dia 8 d’abril de 2014, a les 10,00 hores, a la Sala de Juntes 
de l’Ajuntament de Muro, als membres del Tribunal Qualificador i a l’aspirant admès 
per a la realització dels exercicis de la fase d’oposició, previstos a la base 6ena de les 
bases específiques de  la convocatòria. 
 
 
6é.- Publicar la present Resolució al  tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina WEB 
de l’Ajuntament de Muro.  
 

 
 

                                      Muro,  24  de març  de 2014 
 
EL  BATLE,                                                        Davant meu, 
                                                                                 El Secretari Interí,                                                                          
 
 
 
 
 
 
St.  Martí Fornés                                                        St. Francisco Sabater  


