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UUnnii ttaatt  eemmiissssoorraa::  
DEPARTAMENT DE RRHH DE L’ÀREA 
DELEGADA DE SEGURETAT CIUTDANA   

10010500 

NNúúmm..  dd’’ eexxppeeddiieenntt::  ASC.RRHH - 2018/189  

AAssssuummppttee::  
Decret llista provisional persones admeses i excloses, 
convocatòria proves selectives per dos llocs de treball 
de Major 

 

 
En data 27.09.2018 s’ha emès el Decret de la Regidora de l’Àrea Delegada de Seguretat 
Ciutadana AJT 201819240 amb el següent contingut: 
 

DECRET 
 
Primer.- Admetre provisionalment per prendre part a la convocatòria de proves selectives per 
a l’accés a la categoria de MAJOR DE POLICIA LOCAL, de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, del Grup A, Subgrup A1, pel 
sistema d’accés de torn lliure i per CONCURS–OPOSICIÓ, corresponent a l’Oferta 
d’Ocupació Pública del 2016, de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana, a les persones 
aspirants que es relacionen a continuació:  
 

 Núm. NIF 
1 43096191X 

2 43068257K 

3 43082629H 

4 43024192R 

5 43106583Y 

6 42995190W 

7 43043108B 

8 43084955K 

9 43092273W 

10 43066776N 

   11 43077052F 

   12 52532137E 

13 43066050E 

14 43067121N 

15 43061242K 

16 43033455H 

17 43079479L 

18 43123434K 

19 43060564X 

20 43047433N 

21 43057785Z 

22 43041520X 

23 41517951F 
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Segon.- Excloure provisionalment per prendre part a la convocatòria a les persones aspirants 
que es relacionen a continuació, amb els motius d’exclusió: 
 

 33 43119067R 

Manca acreditar la condició de funcionari de carrera d’un cos de policia 
local o de policia d’un ajuntament que no tingui cos de policia. 

34 18235113T 

No estar en possessió del títol de Grau o equivalent per l’accés al grup 
A1. 

35 43074948L Manca acreditar el nivell de llengua catalana. 

36 
43031483R 

 El DNI que presenta no està en vigor. 

37 
43097179D 

 

Manca l’acreditació de la condició de funcionari de carrera d’un cos de 
policia local o de policia d’un ajuntament que no tingui cos de policia. 

38 
43022572Z 

 

No estar en possessió del títol de Grau o equivalent per l’accés al grup 
A1. 

39 
43033442M 

 

No estar en possessió del títol de Grau o equivalent per l’accés al grup 
A1. 

40 
42960336Q 

 

No presentar originals o fotocòpies amb compulsa original: del DNI i del 
nivell de català. 

41 
 43096545L 

Manca l’acreditació de la condició de funcionari de carrera d’un cos de 
policia local o de policia d’un ajuntament que no tingui cos de policia. 

 
Tercer.- Requerir als interessats que han quedat exclosos provisionalment perquè, en un 
termini de deu dies, esmenin la falta o adjuntin els documents preceptius, amb indicació que, 
si no ho fan, es consideren que desisteixen de la seva petició, de conformitat a l’article 68, de 
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, com a esmena i millora de la sol·licitud. 
 
Quart.- Publicar aquest Decret a la web municipal  www.palma.cat 
 
Palma, 25 de setembre de 2018 
 
 
 

24 43062909D 

25 18237840J 

26 43017138P 

27 43070157N 

28 43034373Q 

29 42985474S 

30 43060930P 

31 43079368T 

32 42983944A 


