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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE PORRERES

995 Relació d'aprovats per la cobertura de 3 places de policía local

Resolució d'alcaldia per la qual es resol la publicació de la relació d'aprovats per a la cobertura de tres places de policia local de personal
funcionari mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Mitjançant resolució de batlia de 12/9/2018 es va aprovar la convocatòria i les Bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura de
3 places de funcionari de carrera de Policia Local, de l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local,
grup C1, pel sistema d'accés de torn lliure, mitjançant el sistema de selecció de concurs-oposició, les quals es varen publicar en el BOIB núm.
114 de 15/9/2018.

Un cop finalitzat la fase de concurs-oposició del procés selectiu, d'acord amb el que disposa la base desena, el tribunal ha emès proposta de
nomenament de les persones aprovades per ordre de puntuació.

Per tot això, de conformitat amb l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC

 Aprovar la següent relació d'aspirants que han superat les fases de concurs-oposició per ser nomenats com a personal funcionari enPrimer.
pràctiques:

Ordre de prelació DNI Puntuació total

1er 18.225.004 B 88,21

2n 43.170.377 K 73,64

3r 43.168.104 W 70,51

 Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web de l'Ajuntament http://www.porreres.cat/ i en el Tauler d'anuncis,Segon.
per a major difusió, la relació d'aprovats.

Tercer. Requerir a les persones proposades per al nomenament que en el termini de 15 dies hàbils presentin la documentació justificativa de
les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant
l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs
de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què es pugui interposar qualsevol altre recurs que es pogués estimar més convenient al
seu dret.

 

Porreres, 6 de febrer de 2019

La batlessa,
Francisca Mora Veny 
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