Expedient núm.

Procediment

14515/2021

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

Resolució núm. 2022-2517 de data 18/03/2022, per la qual es constitueix una borsa de
treball d'operari/ária de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i
inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.
La regidora delegada, el dia 18 de març de 2022 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2022-9156 de data 08/11/2021 es va resoldre aprovar
la convocatòria i les bases que han de regir la constitució d'una borsa de treball
d'operari/ária de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables
de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema
de concurs oposició, publicat al BOIB núm. 160 de data 20 de novembre de 2022.
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 21 de febrer de 2022, de les puntuacions
provisionals obtingudes per la persona aspirants, les quals han estat elevades a definitives
al no haver-se presentat cap al·legació dins el termini reglamentari, als efectes de la
constitució de la borsa de treball.
3. 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. Aprovar la constitució d'una borsa de treball d'operari/ária de neteja per cobrir amb
caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.
NÚM.

DNI

TOTAL

1

43775452N

38,250

2

42096103P

36,300

3

41453024D

35,475

4

48345886R

32,310

5

41455949J

27,770

6

48198375N

25,900

7

41449876N

25,645

8

35306793E

19,500
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ANUNCI

9

71622919E

19,050

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. Recordar a les persones aspirants que en haver-hi una vacant, si fa falta proveirla, o en la resta de supòsits establerts a la legislació vigent, s'ha d'oferir un lloc a les
persones incloses a la borsa 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,
LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

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

