Llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs de mèrits per
seleccionar un/a tècnic/a mig en relacions laborals (recursos humans) i per crear
una borsa de feina.
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 19 d'octubre de 2018, es varen
aprovar la convocatòria i les bases per seleccionar, mitjançant el sistema de concurs
de valoració de mèrits, amb caràcter de personal laboral de programa, un/a
tècnic/amig en relacions laborals (recursos humans) de l'Ajuntament d'Artà i per crear
una borsa de feina, les quals foren publicades en el BOIB núm. 133, de 25 d'octubre
de 2018.
Mitjançant decret d'aquesta Batlia, de 21 de desembre de 2018, es va aprovar la llista
provisional de persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu, així
com la designació dels membres del tribunal qualificador i la convocatòria a la prova
de català pels aspirants que no havien acreditat el requisit, la qual fou publicada en el
tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà.
En data 10 de gener de 2019 va tenir lloc la prova de català pels aspirants que no
havien acreditat el nivell exigit a les bases de la convocatòria, i els resultats definitius
de la mateixa es publicaren el 25 de gener de 2019 a la web municipal.
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria
de règim local, dict la següent
Resolució
PRIMER. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al
procediment selectiu, que és la següent:
a) Persones aspirants admeses:
41519497N
43095776D
43177617Q
18227878X
43219971G
78205215V
41535665B
43201828P
18226170G
43151370N
43101147K
43134210X
41446470X
43103101C
43070293X
41454481V
43201517L
b) Persones aspirants excloses amb motiu de no haver acreditat els coneixements de
llengua catalana exigits a les bases:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web
Codi Segur de Validació

218ed89b9f9b4e959b8a21b32fd1037b001

Url de validació

https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Altres Núm. Resolució: 2019/128 - Data Resolució: 07/03/2019

18218361S
18226592N
43125594L
43099244G
18232164H
SEGON. 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 Contenciós-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.

