
RESOLUCIÓ  D'APROVACIÓ  DE  LA  LLISTA  DEFINITIVA  D'ASPIRANTS  ADMESOS  I
EXCLOSOS

Mitjançant Resolució de 4/4/2019 es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores de la convocatòria
d’una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia
Local del municipi, les quals es van publicar en el BOIB núm. 44 de 6 d’abril de 2019 i mitjançant Resolució
de batlia de 27/5/2019 s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos. 

El  28  de  maig  de  2019 s'emet  acta  de  baremació  del  tribunal  qualificador  i,  atès  que  es  presenta  una
al·legació, el 8/6/2019 el  tribunal acorda la seva estimació i emet proposta de baremació amb la valoració
definitiva dels mèrits presentats en el concurs. 

Per tot això, de conformitat amb les bases de la convocatòria i en virtut de l'article 20 del Reglament General
d'Ingrés  del  Personal  al  Servei  de  l'Administració General  de l'Estat  i  de  Provisió de Llocs de treball  i
Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret
364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, RESOLC

PRIMER. Aprovar la llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part de la borsa per orde de
la puntuació obtinguda: 

Posició DNI
Nota curs de
capacitació
màx. 8 P

Serveis prestats
màx. 42 P

Total

1 78211872G 5,896 32 37,896

2 37336144Z 5,728 32 37,728

3 18227345Y 5,664 32 37,664

4 43129792P 5,568 32 37,568

5 18225614T 5,456 32 37,456

6 43160961N 5,024 32 37,024

7 43129448D 4,288 32 36,288

8 78215098X 5,776 10,5 16,276

9 37337480Q 5,848 9,5 15,348

10 41538315Q 5,736 9 14,736

SEGON. Publicar la relació definitiva d’admesos i exclosos  en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al
tauler d’anuncis i seu electrònica d’aquest Ajuntament (www.porreres.cat). 

TERCER. Informar  que contra  la  present  Resolució,  que posa fi  a  la  via  administrativa,  pot  interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la
recepció de la present notificació, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i
124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de
dos mesos, a comptar des de l'endemà 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 Contenciós-Administrativa. Si s'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 què pugui
interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Porreres, 12/6/2019

http://www.porreres.cat/

