
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
( B A L E A R S )

DECRET DE LA BATLIA

Vist el Recurs de Reposició presentat pel Sr. Ildefonso Ortega Lozano contra
l'acta  del  tribunal  que  resolia  les  al·legacions  presentades,  i  la  resolució  d'aquesta
presidència  per la qual  s'aprovava la  llista  de personal  que havia superat  les proves
convocades per a la creació d'un borsí per cobrir de forma interina places de policia
local, pel qual se sol·licitava que s'admetessin les al·legacions presentades pel mateix
amb  anteriorioritat,  per  causa  que  aquestes  varen  ser  presentades  dins  del  termini
estipulat a aquest efecte.

Comprovat que l'acta de constitució i puntuació de les citades proves de data 26
de març de 2015 es va publicar a la pàgina web de l'ajuntament el dia 8 d'abril de 2015.

Vist que el Sr. Ildefonso Ortega va presentar la seva al·legació mitjançant correu
certificat, constant en el segell de correus la data d'11 d'abril de 2015.

Resultant que la base setena de les que varen regir el procés selectiu, atorgaven
un termini de tres dies per a la presentació d'al·legacions contra l’ aprovació provisional
de la llista d'aspirants. 

Resultant que les al·legacions del Sr. Ildefonso Ortega es varen presentar dintre
del termini i en la forma escaient, ja que l'acta es va publicar el dia 8 d'abril i l'escrit
d'al·legacions es va presentar dia 11 del mateix mes, d'acord amb les atribucions que em
confereix l'article 21 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, HE RESOLT:

Primer.-  Admetre  el  Recurs  de  Reposició  presentat  pel  Sr.  Ildefonso  Ortega
Lozano,  i  en virtut  d'això,  donar-li  vista de les puntuacions  realitzades  pel  Tribunal
Qualificador, tal com sol·licitava en el seu escrit d'al·legacions, durant el termini de tres
dies contats a partir del següent al del rebut de la present, perquè pugui presentar les
al·legacions que consideri pertinents.

Segon.- Notificar la present Resolució a l'interessat.

Ho mana i signa el Sr. Batle-President D. Joan Verger Rosiñol, a Montuïri a
vint-i-dos de juliol de dos mil quinze.

 Prec Raó
            El Secretari


