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UUnnii ttaatt  eemmiissssoorraa::  Departament de Personal – Servei de Selecció, Provisió i Gestió 03.04.03.00 
AAssssuummppttee::  Decret de nomenament de personal col·laboradors del Tribunal qualificador en el 

procediment selectiu, torn lliure, per cobrir 101 places de policia local de  
l’Ajuntament de Palma. 

 
El regidor de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret núm. 916 de data 22 de gener 
de 2020, ha resolt el següent: 

 
 

DECRET 
 

PRIMER.- Anomenar  a com personal col·laborador, amb veu però sense vot, a efectes de logística i suport 
pel desenvolupament de les proves físiques d’aquest procediment selectiu als funcionaris de l’Ajuntament de 
Palma següents: 
 

• Gabriel Lacombe Pujol 
• Jaime Llabrés Benitez 
• Salvador V. Ramon Mayo 
• Constantino Lorenzo Morey 
• Gabriel Escarrer Lorente 

 
 

SEGON.- Les possibles causes d’abstenció, segons l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
presentades s’hauran d’acreditar degudament per qualsevol mitjà admès en dret. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats i publicar-la en la pàgina web www.palma.es. 
 
QUART.- Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per 
interposar-lo és d’un mes comptador des de l’endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs potestatiu de 
reposició s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es 
refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada, i s’entendrà desestimat quan no 
s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva 
interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa. 
 
També, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 123 abans 
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 
29/1998, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de rebre aquesta notificació, d’acord amb 
l’article 46 de la Llei 29/1998, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri 
convenient. 
 
Palma, 15 de gener de 2020 
 


