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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
AJUNTAMENT DE LLUBÍ

562 Nomenament funcionari de carrera

Que en el Decret de Batlia nº 6/2019,  es va resoldre el següent:

Per acord de Ple en sessió de data 16 de juliol de 2018 (BOIB nº 113 de 13 de setembre de 2018) es van aprovar les bases específiques per a
la provisió d’1 (una) plaça de policia local de l’Ajuntament de Llubí mitjançant el procediment extraordinari del Decret Llei 1/2017, de 13 de
gener de 2017.

Acabades les fases d'oposició i concurs de la convocatòria el Tribunal Qualificador proposà el nomenament del Sr. Diego Amor Lara r amb
D.N.I. 37,340,432 R de la present resolució, segons proposta del tribunal qualificador publicada a la pàgina web dia 07 de gener de 2019 atès
que s'ha procedit a la publicació d’aquesta proposta a la pagina web municipal, segons l'establert a l'apartat 10 de les Bases genèriques que
regeixen el present procés.

De conformitat amb l'establert en l'article 9 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,

Resolc,

.- Nomenar funcionari de carrera al Sr. Diego Amor Lara amb D.N.I. 37,340,432 R d'acord amb la proposta del tribunal qualificador.Primer

.- Publicar el present acord a la pàgina web municipal i al BOIB a l'efecte del que es disposa a la base 10 de les bases genèriques queSegon
regeixen el present procés.

.- Notificar la present resolució a l’interessat, indicant que un cop publicada la llista de persones aprovades amb plaça en el taulerTercer
d’anuncis de la seu electrònica i a la web municipal i BOIB, les persones aspirants que figurin disposen d’un termini de 20 dies naturals des
de la data de publicació per presentar els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria. L’incompliment
d’aquest termini o si de l’examen de la documentació presentada es dedueix que les persones aspirants no compleixen els requisits que
s’exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte totes les
actuacions relatives al seu nomenament.

  

Llubí, 14  de gener de 2019

La Batlessa,
Magdalena Perelló Frontera
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