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De conformitat amb allò que estableix la clàusula cinquena de les Bases generals de la
convocatòria de les proves selectives de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de
Calvià corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 -promoció interna- (BOIB
núm. 27, de 02/03/2019), en virtut de la qual “El tribunal pot designar assessors/es
especialistes, amb veu però sense vot, quan ho consideri convenient.”, i segons l’Acta de les
sessions de data 05/06/2019 per les quals es va constituir el Tribunal qualificador de les
convocatòries de les oposicions-concurs de 3 places d’Oficial Policia Local i de 2 places de
Subinspector/a Policia Local, reservades a promoció interna;
El Tribunal va acordar per unanimitat nomenar assessors/es especialistes per les següents proves
de selecció:
Prova d’aptitud física:
Sr. Juan Carlos Lorenzo González (Tècnic INEF)
Sr. Silvestre del Río Valero (Monitor educació física)

-

Prova d’aptitud psicològica i de personalitat:
Sra. Sara Jane Browne Oliver (psicòloga)

Per tot això, aquesta Tinença de Batlia en virtut de l'establert en l'art. 21.1 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, disposa la següent,
Resolució
1. Informar que el Tribunal de les oposicions-concurs de 3 places d’Oficial Policia Local i de 2
places de Subinspector/a Policia Local, reservades a promoció interna, va acordar per
unanimitat nomenar assessors/es especialistes per les següents proves de selecció:
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-

-

Prova d’aptitud física:
Sr. Juan Carlos Lorenzo González (Tècnic INEF)
Sr. Silvestre del Río Valero (Monitor educació física)

-

Prova d’aptitud psicològica i de personalitat:
Sra. Sara Jane Browne Oliver (psicòloga)

2. Informar els/les interessats/ades de que els assessors esmentats en l’anterior paràgraf poden
ser recusats/ades si concorr alguna de les causes previstes en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Si escau, la recusació s’haurà de
plantejar per escrit, expressant la causa o causes en què es fonamenta.
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