Procediment

60/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
ANUNCI

Resolució núm. 2021-0050 de data 21 de juny de 2021 per la qual s'aprova la
constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per cobrir amb caràcter laboral
temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal
del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa.
El President del Patronat, el dia 21 de juny de 2021, ha dictat la següent resolució:
“DECRET:
1.- Atès que per decret de Presidència núm. 2020-0071 de data 09.12.2020 es va
aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per
cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació
al Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa, pel procediment de
selecció mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició, que ha estat publicat al
BOIB núm. 11 de data 26 de gener de 2021.
2.- Atès que en el procés selectiu s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i
vista l'acta de la comissió de valoració de data 17 de juny de 2021, de les puntuacions
definitives obtingudes per les persones aspirants.
3.- En virtut de les atribucions que em venen conferides per l'article 14.9 dels Estatuts
del Patronat Municipal del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa i per Decret de
Presidència núm.2019-0035 de data 21/06/2019.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per cobrir amb
caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat
Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa.
NÚM.

DNI

PUNTUACIÓ
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8

41459441D
47432763R
47253738P
47259775L
48232688D
47251839H
43069578P
41458942Q

17,785
16,310
15,970
15,340
14,030
13,545
11,740
10,885

SEGON.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu
electrònica (https://mace-eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web de l'Ajuntament
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d'Eivissa (www.eivissa.es).
TERCER.- Recordar a les persones aspirants que d'acord amb el punt 8.1 de les
bases en haver-hi una vacant, si fa falta proveir-la, o en la resta de supòsits establerts
a la legislació vigent, s'ha d'oferir un lloc a les persones incloses a la borsa que es
trobin en la situació de disponible prevista en el punt 8.7.3., d'acord amb l'ordre de
prelació, sempre que compleixin els requisits que exigeixen les bases de la
convocatòria.
QUART.- Informar a les persones interessades que en contra d'aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes comptador des de l'endemà de la publicació de la present resolució al tauler
d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, d'acord amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es
produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat
la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació
presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

En don fe,
EL PRESIDENT
(document signat electrònicament al marge)

Eivissa,
EL PRESIDENT
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”
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Eivissa,

