
Constitució d’una borsa de treball de personal auxiliar administratiu

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local d’1 d'agost de 2018, es varen aprovar la 
convocatòria i les bases per crear una borsa de personal auxiliar administratiu, 
mitjançant concurs i amb caràcter de personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Artà, 
les quals foren publicades en el BOIB núm. 97, de 7 d’agost de 2018.

Per la Resolució de batlia núm. 2019/822, de 3 de setembre, es va aprovar la llista 
provisional de persones admeses i excloses al concurs de mèrits de l’esmentat 
procediment selectiu, la qual fou rectificada per la Resolució núm. 2019/855, de 12 de 
setembre, i per la Resolució núm. 2019/918, de 1 d’octubre, al haver-se’n detectat 
errades.

Per la Resolució de batlia núm. 2019/939, de 9 d’octubre, es va aprovar la llista 
definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu, després 
de publicar-se els resultats definitius de la prova de coneixements de català, i estimar 
les al·legacions presentades per les persones aspirants titulars dels DNI 74246620K, 
43125635Z i 18227878X.
 
En data 17 d’octubre de 2019 es va reunir el tribunal qualificador per procedir a la 
valoració dels mèrits de les persones aspirants admeses, i va publicar l’acta de la 
sessió amb els resultats provisionals al tauler d’anuncis i a la web municipal.

En data 29 d’octubre de 2019, el tribunal qualificador es va tornar a reunir per revisar 
les puntuacions obtingudes en la valoració provisional dels mèrits dels titulars dels DNI 
núm. 43132632L i 18222579R, que ho havien sol·licitat en temps i forma. Així mateix, 
el tribunal va acordar elevar a la Batlia l’acta de la sessió amb els resultats definitius 
del procediment selectiu i la relació de persones que han de conformar la borsa, per 
ordre de major a menor puntuació obtinguda, per tal que pugui procedir a dictar la 
corresponent resolució de creació de la borsa.
 
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria 
de règim local, dict la següent

Resolució

1. Constituir una borsa de feina de personal auxiliar administratiu, a l’efecte de poder 
cobrir, amb caràcter interí o temporal, les vacants que es produeixin, o en la resta 
de supòsits que permet la normativa vigent, atenent l’acta del tribunal qualificador 
de 29 d’octubre de 2019, amb els resultats definitius del procediment selectiu i la 
relació de persones que han de conformar la borsa, segons núm. de DNI i per 
ordre de major a menor puntuació obtinguda, la  qual queda determinada de la 
manera següent:
 
DNI PUNTUACIÓ

43063170V 15,32
43146625M 14,76
41524554D 14,65
35060831E 14,49
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34065719M 13,93
37340030J 12,35
43081523Q 11,41
43066123A 11,17
43095776D 11
43132632L 10,87
18217716Z 10,8
37342445J 10,73
43121809Y 10,49
43158589D 10
18223839L 9,56
43106872L 9,31
78212068Q 9,29
34065163R 9,24
37339540Y 9,23
10196902J 8,79
18218055P 8,55
43071576M 8,54
43116106F 8,5
18222579R 8,36
18224401Y 8,34
18226401M 8,3
18227489N 8,28
43127044C 8,04
43025752C 7,76
43130499W 7,7
43129530E 7,6
18220100Y 7,56
37339526S 7,55
43118981F 7,33
43035183K 7,23
43191909W 7,18
43069437M 7,17
18218804K 7,14
43083126D 7
43112224N 6,89
41536388K 6,88
43061040A 6,83
43041953Y 6,49
78214847N 6,28
43114300H 6,03
41539846Y 6
43120142H 6
74232830P 5,75
78201741Q 5,45
44326073J 5,34
37335846S 5,09
76898366M 5,06
18226592N 4,89
37341702Y 4,87



41519452J 4,74
43125635Z 4,6
20023595W 4,59
18227878X 4,58
18222966C 4,53
78214383P 4,48
43070728P 4,11
43193958G 3,9
43158608M 3,85
41521124Y 3,83
18216891V 3,33
43092417P 3,29
41518149K 3,25
37336891W 3,16
41535768E 3
41538510G 2,97
18234553S 2,84
41570191Z 2,8
43167182T 2,75
43182826G 2,74
43048623Y 2,72
37336563L 2,71
43002752C 2,65
43136686W 2,65
43063261Q 2,61
13904065J 2,53
41520820R 2,5
43176909K 2,5
43166951E 2,5
41538051M 2,5
18222904G 2,36
43111525A 2,14
41523288P 2,11
72440116Y 2,08
41616845R 2,08
78217279Y 2
36576712L 2
18224076A 1,99
43187170R 1,8
43147528B 1,74
43163851G 1,7
43091474P 1,51
74246620K 1,5
41523804H 1,5
43197237V 1,5
41523181Q 1,5
43181438L 1,5
41516702T 1,5
43111739X 1,5
41535040F 1,5



43155966P 1,5
41571008A 1,5
43214364D 1,5
44329423M 1,36
42996359K 1,3
18215964X 1
44327850L 1
43216961F 1
37335033F 1
43177522J 0,98
41571587F 0,62
43129169Y 0,19

2. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament 
d’Artà.

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.

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.


