Ajuntament de Maria de la Salut
Expedient núm.: 436/2021
ANUNCI
Assumpte: comissió de serveis de Policia Local
Document signat per: el Sr. Batle

ANUNCI
Per resolució de Batlia núm. 205, de data 7 de juliol de 2021, s’aprova
definitivament l’autorització de la comissió de serveis del lloc de treball de
Policia Local del municipi de Maria de la Salut, a favor de:

IDENTITAT DE LA PERSONA ASPIRANT

DNI

Ricardo Lucas Escuder

43****91C

El lloc de treball a cobrir té les següent característiques:

GRUP/SUBGRUP

C1

ESCALA/SUBESCALA

Bàsica

CATEGORIA

Policia

FUNCIONS

Les previstes en l’article 53 de
la Llei orgànica 2/1986, de 13
de març, de Forces i Cossos de
Seguretat, en els termes de la
Relació de Llocs de Treball de
la Corporació Local

El Funcionari nomenat haurà de prendre possessió del lloc de treball en el
termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la notificació del
nomenament.
S’ha establert la comissió de serveis amb caràcter temporal i finalitzarà quan
retorni la persona titular del lloc de treball.
De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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Batle President
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HASH: f5176ee1a887176350988f7b2cb19802

Procediment: selecció de personal i provisió de llocs de treball

Ajuntament de Maria de la Salut
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant el Batle d’aquest Ajuntament, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà al de la recepció de la present
notificació,

o

impugnar-la

directament

davant

el

Jutjat

contenciós-

administratiu de Palma, a través del recurs contenciós administratiu.
En virtut de l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es pot interposar el recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la
recepció de la present notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de
Palma o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, si aquest radica
en Mallorca.
D’altra banda, si la part interessada opta per la interposició de recurs
potestatiu de reposició, no podrà interposar recurs contenciós administratiu
fins que el primer no sigui resolt expressament o es produeixi la seva
presumpta desestimació per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici que la part interessada pugui interposar qualsevol
altre recurs que pugui estimar més convenient al seu dret.
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Maria de la Salut, 7 de juliol de 2021

