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AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

9878

Nomenament de policies locals, funcionaris en pràctiques, de l'Ajuntament de Marratxí

El senyor Batle mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 8 d'octubre de 2019 ha resolt aprovar, a la vista dels resultats de la convocatòria del
procés selectiu extraordinari convocat per a cobrir com a funcionaris de carrera dotze llocs de feina de policia local de l'Ajuntament de
Marratxí, el següent:
Nomenar policies locals de l'Ajuntament de Marratxí, funcionaris en pràctiques, amb efectivitat del dia posterior a la publicació del present
nomenament al Butlletí Oficial de les Illes Balears, als aspirants següents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/138/1044382
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Martínez Fiol, Jesús Miguel.
Osuna Muñoz, Antonio.
Salas Crespí, Miguel Ángel.
Rodríguez Carruesco, Israel.
Rus Ramírez, Manuel.
Méndez Perelló, José Juan.
Vallejo Nicolau, Guillermo.
Torres Pol, Juan Carlos.
Matamalas Pont, Francisco José.
Sanna Bauzá, Isabel Maria.
Ferrer Terrasa, Guillermo.

Acceptar la renúncia de l'aspirant Sr. Héctor Comas Hernández al seu nomenament com a funcionari en pràctiques, remetent la present
renúncia al Tribunal qualificador per a que proposi el nomenament d'un altre aspirant en substitució del renunciant.
D'acord amb l'establert a la base onzena de les que regeixen la convocatòria els aspirants nomenats disposaran d'un termini de trenta dies per
a prendre possessió com a funcionaris en pràctiques, termini que s'iniciarà el dia posterior a la publicació del present nomenament al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Contra l'esmentada resolució, podrà interposar el recurs de reposició que s'estableix als articles 52 LRBRL i 123 LPAC, en el termini d'un
mes a comptar a partir del dia següent al de la publicació del present escrit.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de DOS MESOS a comptar des del dia següent al de la notificació de l'acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS MESOS
a comptar des del dia següent a aquell, en que, d'acord amb la seva normativa específica, es produís l'acte presumpte.
No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.

Marratxí, 8 d'octubre de 2019.
El Batle,
Miquel Cabot Rodríguez.
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