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RECURSOS HUMANS (JCV)

ASSUMPTE: SUBSTITUCIÓ ASPIRANT PROPOSAT CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA POLICIA LOCAL
El Tribunal qualificador de la convocatòria extraordinària per a cobrir, com a funcionaris de carrera, dotze llocs
de feina de policia local de l’Ajuntament de Marratxí, en reunió de data 14 de novembre de 2019, ha resolt el
següent:
Atès que mitjançant instància amb registre general d’entrada núm. 12886/2019) l’aspirant Sr. Héctor Comas
Hernández presenta la renúncia al seu nomenament com a policia local funcionari en pràctiques.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 8 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Marratxí accepta la
renúncia presentada, ordenant la remissió de la mateixa al tribunal qualificador per a que procedeixi a la
proposta de nomenament d’un altre aspirant en substitució del renunciant.
Atès el disposat a l’article 61.8 del Text refús de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) que textualment
disposa que:
”[...] 8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un
número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia
convocatoria.
No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación
complementaria de aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como
funcionarios de carrera”.
En conseqüència, atesos els resultats definitius del procés selectiu, el Tribunal qualificador proposa pel seu
nomenament com a policia local, funcionari en pràctiques, en substitució del Sr. Héctor Comas Hernández a
l’aspirant que ocupava la posició immediatament posterior als aspirants proposats inicialment pel seu
nomenament (posició tretzena) Sr. Rafael Coll Miró.
L’aspirant proposat pel seu nomenament disposarà de vint dies naturals, comptadors del dia següent al de la
publicació d’aquesta proposta al Tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (secció de Personal) a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Marratxí, per a presentar al Registre general de l’Ajuntament els documents
exigits a la base desena per a procedir al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques.
En relació al certificat mèdic, l’Ajuntament comunicarà a l’aspirant la data i hora en que haurà de presentar-se
al servei mèdic del Servei de prevenció de l’Ajuntament als efectes de realització la corresponent revisió
mèdica.
Marratxí, 14 de novembre del 2019
L'Inspector en cap,
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