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Decret de Batlia

Tenint en compte la proposta provisional d’aprovats del tribunal qualificador de la borsa de treball per proveir, amb 
personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l’Ajuntament de Ses Salines (BOIB núm. 
76 de 8 de juny de 2019).

Tenint en compte que durant el termini establert no s’han presentat al·legacions, resultant per tant elevada a 
definitiva la proposta d’aprovats a la Presidència de la Corporació.

D’acord amb les bases vuitena i novena que regeixen la creació de la borsa i en ús de les atribucions que m’han estat 
legalment conferides, art. 21.1.g i h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, he resolt:

Primer.- Constituir la següent borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents 
existents a la policia local de l’Ajuntament de Ses Salines

NOTA CURS 
CAPACITACIÓ

SERVEIS 
PRESTATS

TOTAL 
PUNTS

44871637V 7,46 32 37,96

37338564L 7,42 32 37,93

41455777W 7,28 32 37,82

43096722N 6,97 32 37,57

43129792P 6,96 32 37,56

43158718T 6,62 32 37,29

41517948G 6,00 32 36,80

43129448D 5,36 32 36,28

43185911F 7,58 13 19,06

43071516Z 6,62 1 6,29

Segon.- Procedir, en el seu cas, a les contractacions que siguin convenients per cobrir vacants i necessitats urgents 
de contractació de conformitat amb la base novena.

Tercer.- Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs 
potestatiu, en el termini d’un mes a contar des del següent al de la recepció de la present notificació, davant el  batlle 
d’aquest Ajuntament , de conformitat amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, de 2 d’octubre , del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós – administratiu, davant el jutjat del 
Contenciós- Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la 
present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.

 Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que 
aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de poder 
interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica

El Batle, El Secretari,

Juan Rodríguez Ginard Jaime Perelló Marcé
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