DECRET DE CONSTITUCIÓ DE BORSÍ
Vist que el 26 de març de 2021, el Sr Batle, va aprovar la Provisió d’Inici per la que s’ordena la
creació d’un Borsí de Policies Locals funcionaris interins per cobrir futures substitucions,
absències o necessitats urgents i inajornables de l’Ajuntament de Lloseta.

En data 4 de maig de 2021, es va dictar decret pel qual s’aprovava el llistat i valoració
provisional del procés selectiu, atorgant un termini de tres dies hàbils per a la formulació
d’al·legacions. Dita resolució es va publicar al tauler d’anuncis de la corporació.
Examinades les Bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal referenciada, i
de conformitat amb l’article 21.1,g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de
Règim Local,

DECRET

Antoni Payeras Beltrán (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 14/05/2021
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El 3 de maig de 2021, els membres del tribunal qualificador, un cop valorats els mèrits
presentats pels aspirants, van elevar a aquesta Batllia la proposta del borsí amb la puntuació
total i ordre de prelació.

Número: 2021-0292 Data: 14/05/2021

El 13 d’abril de 2021 es va publicar al BOIB la convocatòria i les Bases pel procediment per
formar un Borsí de Policies Locals per l’Ajuntament de Lloseta mitjançant el sistema de concurs.

RESOLC
Primer.Constituir la següent borsa de Policies Locals interins per a l’atenció de futures
necessitats de personal de l’Ajuntament de Lloseta en els termes indicats pel Tribunal de
selecció:
ORDR
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOM I COGNOMS

DNI

TOTAL

ROBERTO SARMIENTOD TRENCHARD
PEDRO RUIZ
DAVID GUIRAO
ALBERT CASTELLÓ BURGUERA
MATEO SEGUÍ
JOAN MANUEL TALTAVULL MANCHADO
JOSEFA VENEGAS
FRANCISCO JAIME PIZA
JUAN ALBERTO CARDONA CUESTA
ALEJANDRO PONS MARTÍNEZ
RAUL CAMPOS RIVAS

***37*99-*
3****094-*
4**70**9-*
4*****37-V
**131**0-*
***2*19*-J
*31****3-G
****5004-*
***5*775-*
*****722-D
*6**46*2-*

36,79
36,69
36,26
35,97
35,49
35,46
35,30
35,27
35,26
35,14
34,79
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Expedient núm.:231/2021
Assumpte: Borsí Policies Locals
Procediment: Provisió i Seleccions de Personal

S’ha de tenir en compte que en l’Ajuntament de Lloseta ja existeix un Borsí de Policies Locals
interins (BOIB núm. 18, de 11 de febrer de 2021). La seva vigència es de dos anys, si bé, tots els
aspirants varen quedar en situació de No Disponibles. S’acorda que l’aprovació d’una nova
borsa tindrà preferència sobre l’anterior i per tant, es procedirà a la crida dels aspirant de l’antic
Borsí una vegada quedi exhaurida o sense membres en situació de Disponibles el present Borsí
de Policies Locals interins de l’Ajuntament de Lloseta.
Segon.- Fer pública la constitució del borsí mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
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Tercer.- Notificar la present resolució als interessats i als representants dels treballadors.

