
 
 
El regidor de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública mitjançant decret núm. 202113873 
de dia 21 de juliol de 2021  ha resolt el següent:  
 
“PRIMER.- Anul·lar, d’acord amb la sentència núm. 241/19 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1, dictada en el procediment abreujat núm. 264/2019, interposat pel 
sindicat CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF), 
el Decret de la regidora de la Àrea Delgada de Seguretat Ciutadana de data 4 d’abril de 
2019, que desestima el recurs de reposició formulat contra les bases de la convocatòria 
de proves selectives per l’accés a la categoria de Major, publicada al BOIB núm. 87, de 
14 de juliol de 2018.  
 
SEGON.- Atès el contingut del recurs i, tenint en compte que des del serveis jurídics 
municipals es va emetre informe en data 19 de juny de 2019, mitjançant el qual es 
sol·licitava l’aplanament a la demanda formulada per part de l’Ajuntament i, de 
conformitat amb les pretensions del demandant, l’anul·lació del decret impugnat i, en 
conseqüència, l’anul·lació de les bases de la convocatòria de les proves selectives per a 
l’accés a la categoria de major de la policia local corresponent a l’oferta pública 
d’ocupació de l’exercici 2016, publicat al BOE de 31 de juliol de 2018.  
 
Atès que d’acord amb l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut basic de l’empleat públic, l’execució 
de les ofertes públiques d’ocupació o instrument similar haurà de desenvolupar-se dins 
el termini improrrogable de tres anys, les dues places objecte de la sentència executada 
hauran de ser incloses dins la propera oferta pública d’ocupació, actualment en fase 
d’elaboració, per haver transcorregut el termini màxim d’execució legalment establert.  
 

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades, als Serveis 
Jurídics municipals i publicar a la pàgina web municipal. “ 

 

 

Palma, 22 de juliol de 2021 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
SERVEI DE SELECCIÓ, PROVISIÓ I GESTIÓ 
  

03.04.03.00 

AAssssuummppttee::  
NOTIFICACIÓ DECRET D’EXECUCIÓ DE 
SENTÈNCIA NÚM. 241/19 JCA núm. 1. 
PROCEDIMENT ABREUJAT núm. 264/2019 

 


