ADMINISTRACIÓ LOCAL

Resolució núm. 2015-3561 de data 04/06/2015, per la qual s'aprova la constitució
d’una borsa de treball de policies locals, per cobrir amb caràcter temporal necessitats
urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment
de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits.
L'alcaldessa, el dia 04/06/2015 ha dictat la següent resolució:
“DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2015-2278 de data 14/04/2015 es van aprovar
la convocatòria i les bases del procediment de selecció per a la constitució d’una borsa
de treball de policies locals, mitjançant el sistema de concurs, que ha estat publicat al
butlletí oficial de les Illes Balears núm. 54 de data 16/042015.
2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2015-3460 de data 01/06/2015 es va aprovar
la constitució de la borsa de treball del procés selectiu esmentat amb els aspirants i
l'ordre que es detalla a continuació:
Núm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Llinatges i Nom
MORENO GIMENEZ CARLOS
VALIENTE PRIO VICTOR
GARCÍA ESCUDERO PABLO FACUNDO
MORENO TORRES IGNACIO
NICOLÁS CADENA RUBEN
POMAR PORTILLA PABLO
PEREZ CAPELLA JUAN
VENTURA PATERNA PEDRO
MONZO CASSIN TOMAS
VARGAS MONTERO PABLO
GRIVE CARDONA CARLOS JUAN
SOLER TRIAS SEBASTIAN
YEPES HERNANDEZ EVA
PINTO CONESA BERNARDO
SARMIENTO SANTANA RAYCO
CARRILLO SALMERON JOSE MANUEL
SUAU CAIMARI ANTONI
COLERA MARTINEZ RAFAEL
LOPERA MORENO GIMENEZ
VIDAL RIBAS CARLOS
GELABERT SAMPERE ALEJANDRO
MARI ESCANDELL MARCOS

DNI
46062517A
43158718T
43106695A
47255430K
46959285R
43147410P
43175279R
46954429K
46954827M
75756861J
46951203S
43172534Q
46954550G
47251268E
44318655R
43093281K
43199264C
49006187H
46997303E
43180156W
43185911F
47251934K

TOTAL
29,6
28,42
26,18
23,95
23,54
22,77
20,65
20,05
19,8
18,98
18,66
16,98
16,79
14,4
14,27
14,15
12,46
12,36
12,24
9,82
8,95
0

3.- Vist l’informe del president de la comissió de valoració de data 2 de juny de 2015,
mitjançant el qual es desprén l'existència d'una errada en les dades personals d'un
dels aspirants que figura a l'acta de la sessió de la comissió de valoració del dia
27/05/2015 en la que s'eleva a la presidència la llista definitiva de les puntuacións
obtingudes per a la constitució de la borsa de treball.
4.- Vist el que disposa l'article 105 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú del tenor
literal següent:
“Revocació d'actes i rectificació d'errors
1. Les administracions públiques poden revocar en qualsevol moment els seus actes
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ANUNCI

de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no constitueixi dispensa
o exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès
públic o a l'ordenament jurídic.
2. Així mateix, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes”
5.- D’acord amb els antecedents assenyalats i en virtut de les facultats que m’atorga
l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Revocar parcialment el decret d'Alcaldia núm. 2015-3460 de data
01/06/2015, i en conseqüència modificar les dades de l'aspirant que figura a la borsa
de treball amb el número d'ordre 19:
Allà on diu:
Núm
19

Llinatges i Nom
LOPERA MORENO GIMENEZ

DNI
46997303E

TOTAL
12,24

Ha de dir:
Núm
19

Llinatges i Nom
LOPERA MOLINA JOSE MARIA

DNI
46997302E

TOTAL
12,24

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina
web de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es).

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador
des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel
transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament
ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini
de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de
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TERCER.- Informar a les persones interessades que en contra d'aquesta resolució,
que posa fi a la via administrativa, es pot interposar:

13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A Eivissa
En don fe
EL SECRETARI ACCTAL.

L’ALCALDESSA
(document signat electrònicament al marge)

(document signat electrònicament al marge)”

Eivissa,
L'ALCALDESSA

Codi Validació: 6ZNT5M5377TQK3KEFY2ZE6XSY | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

(document signat electrònicament al marge)

