AJUNTAMENT DE BINISSALEM
I L L E S

B A L E A R S

DECRET DE BATLIA
Atès que per Decret de Batlia núm. 2021-1125 de 16 de juliol de 2021, es van
aprovar les bases del procediment d’oposició, funcionari de carrera, quatre places
de policia local
Vista l’acta del tribunal qualificador d’11 de març de 2022 on es proposa la llista
definitiva, pel present HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva proposada pel tribunal qualificador, essent els
aprovats amb plaça, així com el seu nomenament com a personal funcionari en
pràctiques, de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Binissalem, a les
següents persones:
NÚM.
1
2
3
4

DNI
43128797W
43213010N
43188155C
43210164H

S’adverteix que l’incompliment d’aquest termini o si de l’examen de la
documentació se’n dedueix que les persones proposades no compleixen els
requisits exigits en la convocatòria, suposarà la pèrdua del drets a ser nomenades
funcionaris en pràctiques i quedaran sens efecte totes les actuacions anteriors
relatives al seu nomenament, procedint en el seu cas a dictar nova resolució amb el
nomenament dels següents aspirants que figuren a la llista proposada pel tribunal
qualificador.
TERCER.- La present resolució que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer
en els termes que estableix l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
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SEGON.- Publicar el present decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina
web de l’Ajuntament tal i com s’indica a les bases abans esmentades. Les persones
aspirants proposades disposaran d’un termini de vint dies hàbils, des de la data de
publicació de la present resolució per presentar els documents que acrediten que
compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.

