
Núm. 97
30 de maig de 2020

Fascicle 79 - Sec. II. - Pàg. 15615

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE PALMA

4172 Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Convocatòria per a la cobertura de 2
places de lletrat/da assessor/a pel sistema de concurs oposició pel torn lliure de l’Ajuntament de
Palma

El regidor de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 5.389 d’1 d’abril de 2020, va acordar el següent: 

1. Admetre per prendre part al concurs oposició pel torn lliure convocat per cobrir 2 places de lletrat/ada assessor/a vacants a la plantilla de
personal funcionari d’aquest Ajuntament i incloses a  l’oferta d’ocupació de l’any 2019, enquadrades a l’Escala d’Administració Especial,
Subescala tècnica, classe superior, Grup A, Subgrup A1, a les persones aspirants que a continuació es relacionen: 

OR. LLINATGES I NOM
 

1 ALBALA VELASCO, ARTURO

2 AMOROS PIZA, FELIX

3 BUSQUETS PASTOR, MARTA

4 CAÑELLAS SAMPOL, ELENA

5 CUNILL GIMENO, CATALINA ANA

6 DE ESPAÑA BUADES, ANDRES

7 DODERO RIERA, MARGARITA

8 DUEÑAS TENEDOR, MARIA ANGELES

9 DURAN POO, AITOR ANDONI

10 ESCANEZ GONZALEZ, MARIA JOSE

11 FERRER CLEMENTE, BEATRIZ

12 FIGUEROLA ROVIRA, FRANCESCA

13 FUENZALIDA MACAYA, CAMILA ALEJANDRA

14 GARCIA ROTGER, LARISA PATRICIA

15 GARCIA SANCHEZ, MARIA DOLORES

16 GELABERT MAYRATA, CRISTINA

17 LIEM JURADO, JUAN

18 MARTINEZ BONET, ANA

19 MONTERROSO ZAPPAROLI, BRISA MARINA

20 MORIN LUNA, VICTORIA EUGENIA

21 MULET AGUILO, VICTORIA

22 REAL VALLESPIR, MARGALIDA

23 SERRA CREUS, MARGALIDA

24 SIT GARIJO, LORENA MAN LI

25 TOMAS MARIN, ALVARO TAREK

26 VICH SALAS, MANUEL

27 VIDAL TORRES, MARIA ELIONOR
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2. Excloure de la convocatòria i pel motiu que a continuació es relaciona a:  

OR. LLINATGES I NOM MOTIU D’EXCLUSIÓ
 

1 FROILAN PUIGSERVER, ANDREU - TAXES  CADUCADES DE L’IMPORT DELS DRETS D’EXPEDICIÓ DE 
TÍTOL ACADÈMIC 

2 OLIVER RAMIS, JOANA ISABEL - NO ES POT COMPROVAR EL DOCUMENT APORTAT DE LA TITULACIÓ 
EXIGIDA DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA 

 Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d’un termini de 10
dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones admeses i excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista,
aquesta esdevé definitiva. 

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement de la possessió dels requisits exigits als interessats per a
participar en aquesta convocatòria. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada,
conformement el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà
interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.  

El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al registre general d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 16.4
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d’
un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa. 

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix
l’article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre la present notificació. Això sense
perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 28 de maig de 2020 

El cap de Departament de Personal 
p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) 

Antoni Pol Coll 
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