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

DECRET DE LA BATLIA

Vist l'escrit d'al·legacions presentat pel Sr. Ildefonso Ortega Lozano contra l'acta
del tribunal que resolia les al·legacions presentades i 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 la policia local, pel qual se
sol·licitava que no se li havia puntuat el curs d'aplicacions informàtiques de gestió de
300 hores del Govern Balear i que no es va admetre el curs bàsic de capacitació de
policia  local,  afegint  que  a  partir  de  la  publicació  del  Decret  100  /  12  ja  no  cal
actualitzar aquest curs.

 
Consultat el tribunal qualificador i comprovades les puntuacions dutes a terme

pel mateix resulta:

1. Que el curs d'aplicacions informàtiques si va ser tingut en compte i puntuat
degudament.

2º.- Que les bases de la convocatòria en el seu annex 1 establien de forma clara
que en els  cursos de capacitació només es puntuarien aquells  amb una actualització
inferior  a  tres  anys,  de  manera  que  no  procedeix  la  seva  puntuació  al  no  acreditar
l’actualització en els tres darrers anys, atès que l'actualització que figura en el certificat
presentat és de l'any 2010.

Per tot l'exposat i d'acord amb les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, HE RESOLT:

Primer.- Rebutjar les al·legacions presentades pel Sr. Ildefonso Ortega Lozano, i
en la seva virtut, aprovar de forma definitiva la constitució de la borsa d'aspirants per
proveir com a funcionaris interins places de policia local de l'ajuntament de Montuïri,
realitzada mitjançant resolució d'aquesta Batlia de data 23 abril 2015.

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

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

 Prec Raó
            El Secretari


