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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

8891      INCORPORACIÓ D´UNA PLAÇA D´AGENT DE POLICIA LOCAL AL PROCÉS DE SELECCIÓ INICIAT, PEL 
TORN LLIURE 

EDICTE 

 

Mitjançant resolució d’alcaldia 2021-1043 de 30 de juliol, s’ha dispossat el següent: 

 

PRIMER.- Incorporar una plaça d’agent de policia local al procés de selecció iniciat per 
aquest Ajuntament, mitjançant resolució d’alcaldia 2018-1466 pel torn lliure mitjançant 
opossició, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Muro de Alcoy per 
a 2021 i publicar la resolució que s’adopte al BOP d’alacant així com al Tauler d’edictes 
de l’ajuntament i a la seua pàgina web per a donar-li la màxima difusió i publicitat. 

SEGON.- Publicar la present resolució al BOP d'Alacant així com al Tauler d’edictes de 
l’ajuntament i a la seua pàgina web per a donar-li la màxima difusió i publicitat 
assenyalant que davant la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot 
interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a 
comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, davant de d'este 
Ajuntament de Muro de Alcoy, de conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció 
de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s'optara per interposar el recurs 
de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que 
aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot 
això sense perjuí que puga interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més 
convenient al seu dret. 

 

A Muro de Alcoy, a 02 d’agost de 2021 

L’Alcalde en funcions, Juan Manuel Sanchis Soler 
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