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Resolució de Batlia
En data 5 d’abril de 2022 es va dictar provisió de batlia, d’inici d’expedient per la creació d’una borsa
de treball temporal per al nomenament de policies locals com a funcionaris/es interins/es, ateses les
circumstàncies relacionades amb les necessitats de personal funcionari del Cos de Policia Local de
l’Ajuntament d’Alcúdia, mentre no es puguin cobrir les corresponents places mitjançant el
nomenament de funcionaris de carrera.
En data 11 d’abril de 2022 es va emetre informe-proposta del tècnic de personal, d’aprovació de
bases reguladores que han de regir el procediment selectiu i de la convocatòria d’aquest.
En data 21 d’abril de 2022 es va emetre informe favorable de fiscalització prèvia de la convocatòria,
en fase A, amb observacions referides a les fases posteriors del procediment.

En data 30 d’abril de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 57 la Resolució
per la qual es convoca el procediment juntament amb les bases reguladores. El termini de presentació
d’instàncies es va estendre des del 2 de maig de 2022 fins el dia 20 de maig de 2022, ambdós
inclosos.
En data 7 de juliol de 2022 es va dictar Resolució de Batlia núm. 2022/1149, mitjançant la qual es va
aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos, atorgant un termini de tres dies hàbils per a
l’esmena de la documentació presentada i la presentació de reclamacions, el qual es va estendre des
del dia 8 de juliol de 2022 i fins el dia 12 de juliol de 2022, ambdós inclosos.
Durant el període indicat s’ha presentat la instància núm. RGE 2022/8651 mitjançant la qual l’aspirant
amb DNI *****420V ha esmenat correctament la sol·licitud de participació en el procediment selectiu.
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En data 25 d’abril de 2022 es va emetre Resolució de Batlia núm. 2022/647, per la qual es varen
aprovar les bases reguladores per a la constitució de la borsa de treball de la categoria de policia
local, per a nomenaments com a funcionaris/es interins/es i se’n va convocar el procediment selectiu.

En virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides, d’acord amb l’establert a l’article 21
de la Llei 7/1985,
RESOLC

Segon. Nomenar els següents membres del Tribunal Qualificador, d’acord amb l’establert en les
bases reguladores del procediment selectiu:
President: Joan Ferrer Martorell (oficial de policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia).
Suplent: Abelardo Mesías Vidal (subinspector de policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia).

Vocal 1r: Ramón Santiago Godoy Daza (oficial de policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia).
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Primer. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa
d’exclusió, en el procediment selectiu per a la constitució de la borsa de treball de la categoria de
policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia.
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Suplent: Miguel Palou Gramón (oficial de policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia).

Vocal 2n (proposat per la Direcció General d’Emergències i Interior): Francisco Conejo Robles.
Suplent (proposat per la DG d’Emergències i Interior): Gaspar Janer Ballester.

Vocal (proposat per l’Escola Balear d’Administració Pública): Alejandro Morales Arjona..
Suplent (proposat per l’EBAP): Dimas de la Rosa Piña.

Secretari: Salvador Argente Belmonte (oficial de policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia).

Tercer. Publicar aquesta Resolució en la pàgina web de l’Ajuntament i en el Tauler d’anuncis
electrònic.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant el batle en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació, d’acord
amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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Suplent: Matías Pons Reus (policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la
notificació d’aquest acord, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

N’he pres nota
El batle

La secretària accidental

Domingo Bonnin Daniel
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ANNEX
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RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS

NOM

PRIMER
LLINATGE

SEGON
LLINATGE

MARTIN

BINIMELIS

MERCADAL

*****232J

MARCOS

BOVER

GUARDIOLA

*****098X

IVAN

CANOVAS

GALLARDO

*****051G

JUAN ALBERTO

CARDONA

DNI/NIE

CUESTA

*****775B

ALEJANDRO
CRESPO
FRANCISCO JOSE CUETO
DE LA
JAVIER
FUENTE
MIQUEL
ESCALAS

FERNANDEZ
OSUNA

*****014M
*****539Q

AMENGUAL
LOPEZ

*****470D
*****499J

ANTONIO

FERNANDEZ

GOMEZ

*****648X

GABRIEL

FONT

PEREDA

*****448D

JOSEP

FULLANA

PUIGSERVER *****814G

SEBASTIÀ

GOMILA

URBANUS

*****509A

SERGIO

LEIVA

PEREZ

*****277W

ANDRES

LOPEZ

MARTINEZ

*****095D

JOSE MANUEL

LOPEZ

SORIA

*****508W

ANTONI

MIQUEL

BENNASSAR

*****421D

JAIME

NICOLAU

NICOLAU

*****280R

JUAN

PEREZ

CAPELLA

*****279R

DAVID

PICAZO

ALCAZAR

*****420V

GABRIEL

PONS

FERRIOL

*****036T

MATIAS

ROSSELLO

MELIS

*****740R

MATEO

SEGUI

MARTRET

*****640Q

DNI/NIE
*****890N

MOTIU D'EXCLUSIÓ
No presentada instància, no
relacionats els mèrits al·legats
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RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS I MOTIU D’EXCLUSIÓ
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