Procediment

10649/2021

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:

2. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-5197 de data 06/07/2021, es va aprovar la llista
provisional de persones aspirants ADMESOS i EXCLOSOS del procés selectiu per a la
constitució d'una borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial que va estar
automàticament elevada a definitiva al no presentar-se reclamacions en el termini establert i
es va convocar per a la realització del primer exercici.

4. D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han estat
delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2020-1083 de data 19 de febrer de 2020
(BOIB núm. 29 de 7/03/2020),
RESOLC:
PRIMER.- Declarar deserta la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball
d’enginyer/a tècnic/a industrial al no haver superat el procés selectiu cap aspirant.
SEGON.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica
(https://eivissa.sedelectronica.es) i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa
(www.eivissa.es).
TERCER.- 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.
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3. Vista l'acta de la comissió de valoració de data 14 de juliol de 2021 mitjançant la qual es
fan públics els resultats obtinguts pels aspirants en el primer exercici de la fase d'oposició i
es desprèn que ningú aspirant ha superat el primer exercici.
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1. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-4086, de data 03/06/2021, es va aprovar la
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial, per
ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient per cobrir
amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a
l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concursoposició, que ha estat publicat al BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021.
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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.

Eivissa,
En don fe,
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EL SECRETARI ACCTAL.
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