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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

205179 Constitució de la borsa de treball de personal funcionari interí policia local de l'Ajuntament de
Santanyí

Mitjançant el present anunci es fa públic que en data 20 de maig de 2021 s´ha emès decret de Batlia, el tenor literal del qual disposa:

CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ POLICIA LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Vistes les Bases de la convocatòria per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents
en la policia local de l'Ajuntament de Santanyí, publicades en el BOIB Núm. 13, de 30 de gener de 2021.

Vist que, en data 20 de maig de 2021, s'ha publicat al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament el resultat definitiu del procés
selectiu per constituir la borsa de treball esmentada.

DISPÒS

. Constituir la borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local dePRIMER
l'Ajuntament de Santanyí, amb l'ordre de prelació següent d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu.        

ORDRE NOM DNI PUNTS

1 CASTELLÓ BURGUERA ALBERT **8716*** 37,97

2 RODRIGUEZ SIMONETTY FRANCISCO JAVIER **95**19* 37,94

3 CASTELLÓ GALINDO MARCOS *1455**** 37,82

4 LORITE ARTIGAS JUAN CARLOS **3361*** 37,73

5 GARCÍA ESCUDERO PABLO FACUNDO ***0669** 37,67

6 MOYANO SAÑUDO JOSE MANUEL *3110**** 37,23

7 BELTRAN CARBONELL MATEO ***1369** 36,00

8 DASSOY MUT JOSE MIGUEL 4307***** 0,00

9 NAVARRO LORENZO JESÚS 44**83*** 0,00

SEGON. Publicar l'anunci d'aquesta resolució a la pàgina web www.ajsantanyi.net i al Bulletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà a la recepció d'aquesta notificació, davant la Batlessa 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 a la recepció
d'aquesta notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si
s'optàs per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es 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 es pugui exercitar qualsevol altre recurs que
s'estimi pertinent.

 

Santanyi, 20 de maig de 2021

La batlessa
Maria C. Pons Monserrat
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