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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

3717

Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Maria de la
Salut

Expedient núm.: 354/2022
Procediment: selecció de personal i provisió de llocs de treball
Assumpte: Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Document signat per: el Sr. Batle
Per resolució de Batlia núm. 111, de 5 de maig de 2022, es va aprovar l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal,
que compleix les previsions establertes en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:
PERSONAL LABORAL

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/62/1110917

GRUP DE CLASSIFICACIÓ CATEGORIA LABORAL VACANTS JORNADA DATA ADSCRIPCIÓ
AP

Peó de Brigada

1

100 %

19/04/2011

AP

Peó de Neteja

2

100 %

16/04/2002 i 18/06/2009

AP

Peó de Punt Verd

1

100 %

30/08/2009

C2

Auxiliar administratiu

1

100 %

06/11/2004

C2

Auxiliar de Biblioteca

1

85 %

10/03/2010

C2

Cuidadora infantil

1

54 %

07/04/2009

A2

AODL

1

100 %

26/11/2004

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 70.2 del Text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'ocupació
pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Maria de la Salut, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el Batle
d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, o impugnar-la directament
davant el Jutjat contenciós-administratiu de Palma, a través del recurs contenciós administratiu.
En virtut de l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es pot interposar el recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, davant el Jutjat
contenciós administratiu de Palma o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, si aquest radica en Mallorca.
D'altra banda, si la part interessada opta per la interposició de recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que el primer no sigui resolt expressament o es produeixi la seva presumpta desestimació per silenci administratiu.
Tot això sense perjudici que la part interessada pugui interposar qualsevol altre recurs que pugui estimar més convenient al seu dret.

Maria de la Salut, 9 de maig de 2022
El batle
Bernat Quetglas Jordà
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