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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE MURO

8921 Aprovació oferta d’ocupació publica per l’any 2020

Per resolució de batlia número 2020/499, de data 22 de setembre de 2020, s'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública per l'any 2020.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de l'Ajuntament de Muro
(https://www.ajmuro.net/ca/ofertes-feina), als efectes establerts a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

Contra l'esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar de forma alternativa, els
següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la
notificació de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució; tot això sense perjudici que els
interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.

«Resolució del batle per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació publica per l'any 2020

Aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament pel 2020, i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament,
Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, i publicat al BOIB número 148, de 27 d'agost de 2020.

Fonaments de dret:

– Articles 37.1 l) i 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

– Article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

– Article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Per tot això, dict la següent

Resolució

1r. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Muro per l'any 2020, on consten les vacants que han de ser objecte de provisió
en el present exercici, amb el següent detall:

Denominació: Oficial de Policia Local.
Número places vacants: 3
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Policia Local
Grup: C1
Procediment: mitjançant procediment ordinari, promoció interna

2n . Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública per l'any 2020 a la seu electrònica de l'Ajuntament, Tauler d'anuncis de la Corporació i en el Bolletí
Oficial de les Illes Balears, per a general coneixement i interposició dels recursos que, en el seu cas, els interessats considerin oportuns.»

 

Muro, 24 de setembre de 2020

El batle
Antoni Serra Sastre
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