DECRET
Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal
qualificador i convocatòria a l’exercici únic de la fase d’oposició del procediment per
seleccionar, mitjançant concurs oposició, personal laboral per crear una borsa de treball
de monitors/ores de temps lliure
Per Decret de batlia de 07 de juny de 2019, es varen aprovar la convocatòria i les bases per
seleccionar, mitjançant el sistema de concurs oposició, personal per crear una borsa de treball de
personal laboral temporal o interí de monitors i 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 el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu
va finalitzar el 21 de juny de 2019, i d'acord amb el que estableix la base cinquena de la
convocatòria,

Manuel Galán Massanet

Resolució
PRIMER. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al
procediment selectiu, que és la següent:
a) Persones aspirants admeses:
41518594Y
37336513S
b) Persones aspirants excloses: No s’exclou cap aspirant.
SEGON. Designar com a membres del tribunal qualificador les persones següents:
President titular: Rafel Carrió Ginard, responsable d’Innovació i processos.
President suplent: Margalida Morey Sancho, tècnica de Comunicació l'Ajuntament
d'Artà.
Vocal titular: Maria Esperança Pérez Casellas, assessora lingüística de l'Ajuntament
d'Artà.
Vocal suplent: Assumpció Matamalas Morey, treballadora social de l'Ajuntament d'Artà.
Vocal secretària titular: Magdalena Colom Amengual, tècnica de Recursos Humans de
l'Ajuntament d'Artà.
Vocal secretària suplent: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària-interventora de
l'Ajuntament d'Artà.
Les persones aspirants poden recusar els membres del tribunal qualificador quan concorrin les
circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.

Celia Martínez-Piñeiro de
Urquiza
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Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria de règim
local, dict la següent
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Estat

TERCER. Convocar les persones aspirants admeses a la realització del exercici obligatori i
eliminatori de la fase d’oposició que tendrà lloc el 15 de juliol de 2019, a les 9 hores, a la sala
de reunions del primer pis de l'Ajuntament d'Artà (plaça de l'Ajuntament, 1).
QUART. Concedir un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest Decret en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà, per
esmenar o presentar les reclamacions que s'estimin pertinents. Si no se’n presenten, la llista
provisional esdevindrà definitiva.
CINQUÈ. 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.
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.

