Pel seu coneixement i efectes oportuns, es fa saber que el Sr. Batle en resolució de dia 05 de
maig de 2021, va emetre el Decret núm. 2021-0272, següent:

“DECRET
Expedient núm.: 231/2021
Assumpte: Decret aprovació llistat provisional
Procediment: Planificació i Ordenació del Personal
Vistes les Bases que varen ser aprovades el 13 d’abril de 2021, BOIB núm. 49 que regulen el
procediment per la constitució d’un Borsí de Policies Locals de l’Ajuntament de Lloseta.
Finalitzat el termini per presentar sol·licituds i en ús de les facultats i atribucions que m’han
estat conferides per l’article 21.1,g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de
Règim Local, disposo els següent:
PRIMER.- Designar els membres del Tribunal Qualificador.
-

President:
Margalida Jaume Boyeras (Interventora de l’Ajuntament de Lloseta)

-

Vocals:
Vicente Gómez Ferrer (Membre designat per l’ISPIB)
Albert Huelamo Arráez (Membre designat per l’EBAP)
Antoni Coll Monroig (Cap de Policia de l’Ajuntament de Lloseta)

-

Secretari:
Antoni Payeras Beltran (Secretari de l’Ajuntament de Lloseta)

SEGON.- Aprovar la llista provisional de admesos amb la corresponent valoració provisional de
mèrits aportats.

NOM I COGNOMS
ROBERTO SARMIENTOD TRENCHARD
PEDRO RUIZ
DAVID GUIRAO
ALBERT CASTELLÓ BURGUERA
MATEO SEGUÍ
JOAN MANUEL TALTAVULL
MANCHADO

DNI
***37*99-*
3****094-*
4**70**9-*
4*****37-V
**131**0-*

Curs Bàsic
6,79
6,69
6,26
5,97
5,49

Serveis Prestats
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

TOTAL
36,79
36,69
36,26
35,97
35,49

***2*19*-J

5,46

30,00

35,46
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ANUNCI

JOSEFA VENEGAS
FRANCISCO JAIME PIZA
JUAN ALBERTO CARDONA CUESTA
ALEJANDRO PONS MARTÍNEZ
RAUL CAMPOS RIVAS

*31****3-G
****5004-*
***5*775-*
*****722-D
*6**46*2-*

5,30
5,27
5,26
5,14
4,79

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

35,30
35,27
35,26
35,14
34,79

TERCER.- D’acord amb la base sisena de les Bases reguladores d’aquest procediment, publicar
la present resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web de l’ajuntament.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes a contar des del següent al de la recepció de la
present notificació, davant la batllia d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del ContenciósAdministratiu 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 que
pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Lloseta,
Document signat electrònicament
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Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, a comptar a partir de
l’endemà de la publicació de la llista, per a al·legar les rectificacions pertinents sobre la
valoració provisional dels mèrits del concurs. Les eventuals reclamacions que es presentin
hauran de presentar-se en el Registre General físic o electrònic d’aquest Ajuntament, o en
qualsevol de les formes previstes a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En el cas de no
presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament de Lloseta, la persona interessada
ha de comunicar-ho a la corporació abans de la finalització del termini de la presentació de les
reclamacions mitjançant enviament del justificant de presentació a l’adreça electrònica
secretaria@ajlloseta.net. Sense la concurrència d’aquest requisit, les sol·licituds que es
registrin a l’Ajuntament fora del termini de presentació no seran admeses.»

