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PLANIF (PLANIF)

Decret de l'Alcaldia
BORSA DE FUNCIONARIS INTERINS DE POLICIA LOCAL
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2018 (BOIB Núm. 148
de 27 de novembre de 2018 i BOE Núm. 28 d’1 de febrer de 2019) es va procedir a la
convocatòria extraordinària per a la provisió, com a funcionaris de carrera, de dotze llocs de
feina de policia local.
Atès que la base quinzena de les que regien el procés selectiu establia que els aspirants,
que sense obtenir plaça, haguessin superat el concurs oposició passarien a constituir un
borsa de treball en aquest Ajuntament de la categoria agent de la policia local.
Atès que mitjançant acta del Tribunal qualificador de data 30 d’agost de 2019 s’ha elevat la
proposta de nomenament dels dotze aspirants que han obtingut plaça, passant la resta
d’aspirants que han superat el procés selectiu (7) a conformar el borsí d’interins de policia
local.
Considerant que l’article 3 del Reglament de gestió dels borsins d’interins de l’Ajuntament de
Marratxí (BOIB núm. 110 de 21 de juliol de 2015) estableix l’obligació de publicar la
composició dels borsins d’interins al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pla web de
l’Ajuntament.
Considerant que l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local atribueix al senyor batle la potestat per a la convocatòria i resolució de proves
de selecció de personal i pel nomenament i cessament del personal al servei de
l’Ajuntament.
A la vista dels anteriors antecedents de fet i fonaments de dret aquesta Alcaldia te a bé
dictar el següent:
I.

D’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal qualificador declarar constituït amb
efectes de 1 d’octubre de 2019 el borsí de personal funcionari interí de la categoria
agent de la policia local en la forma següent:

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433310073176501567 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

PRIMER EXERCICI

SEGON EXERCICI

OPOSICIÓ

RESULTAT PONDERAT

FASE CONCURS

RESULTAT PONDERAT

TOTAL

1 Coll Miró, Rafel

17,00

15,60

32,60

48,90

21,78

21,78

70,68

2 Reig Ripoll, Pau

17,80

14,20

32,00

48,00

22,42

22,42

70,42

3 Bosch Robles, Damià

16,70

11,40

28,10

42,15

22,65

22,65

64,80

4 Sastre Soriano, Luís

17,70

8,30

26,00

39,00

20,52

20,52

59,52

5 Palao Fernández, Francisco Manuel

14,90

9,00

23,90

35,85

21,84

21,84

57,69

6 Vidal Ribas, Carlos

14,10

8,30

22,40

33,60

21,19

21,19

54,79

7 Sansó Piña, Javier

14,00

8,40

22,40

33,60

19,75

19,75

53,35

Nº
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II.

Ordenar la publicació del decret al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament
de Marratxí.

III.

Que l’expedient prossegueixi els tràmits reglamentaris per a la seva conclusió

Ho mana i signa el Sr. Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l’Ajuntament de Marratxí. Dono fe.
Marratxí, 12 de setembre del 2019
El Batle,

Marratxí, 10 de setembre del 2019
La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Paula Baltasar Cózar
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