Exp: 2019/2097. Constitució d’una borsa de monitors/ores de temps lliure.
Vist que mitjançant decret de batlia de data 7 de juny de 2019 es va resoldre aprovar
la convocatòria i les bases de la convocatòria per seleccionar, mitjançant el sistema de
concurs oposició, personal per crear una borsa de treball de personal laboral temporal
o interí de monitors o monitores de temps lliure de l’Ajuntament d’Artà, les quals foren
publicades en el BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019.
Vist que per decret de batlia del 5 de juliol 2019 es va aprovar la llista provisional de
persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu i, atès que no es varen
presentar al·legacions a la mateixa, aquesta llista va esdevenir definitiva.

24/07/2019 BATLE

Vist que en data 15 de juliol de 2019 el tribunal va publicar la relació de persones que
han de conformar la borsa, per ordre de major a menor puntuació obtinguda, i que és
la següent:
DNI
41518594Y
37336513S

PUNTUACIÓ
25,00
24,50

Atès que no hi va haver al·legacions a la citada relació, el tribunal va procedir a elevar
a la batlia els resultats per a procedir a la constitució de la borsa de feina.

Silvia Ripoll Genovart

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

24/07/2019 SECRETÀRIA INTERVENTORA Manuel Galán Massanet
ACCIDENTAL

Per tot això, dict la següent
Resolució:
1.Constituir una borsa de feina de monitor/es de temps lliure amb la relació de
persones que a continuació es detalla, per ordre de major a menor puntuació
obtinguda, segons l’acta del tribunal qualificador.
DNI
41518594Y
37336513S

PUNTUACIÓ
25,00
24,50

2.Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la pàgina
web municipal.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició
potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquesta resolució, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepció de la present notificació, 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 bé interposar directament recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 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 optau per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar
recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició interposat.
No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. Tot això de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 40 de la
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Estat

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 d'abril, de creació i
d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació
pública (BOIB Núm. 054 de 30/abril/2016) al termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord
amb l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

