PUBLICACIÓ
En compliment de l´article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, mitjançant el present escrit us notific que en data 10/11/2021 la batlessa ha dictat la
resolució 2021/950 amb el següent tenor literal:
«
DECRET
Ajornament de la data del primer i segon exercici del procés selectiu de personal funcionari interí assessor
jurídic.
Antecedents
1.

Vista la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal funcionari interí
assessor jurídic, escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1,
mitjançant concurs-oposició.

2.

Vist que en data 3 de novembre de 2021 es va publicar la llista provisional de persones admeses i excloses,
amb data i lloc de les proves de la fase d'oposició, previstes pel 15 i el 23 de desembre de 2021.

3.

Vista la impossibilitat de constituir-se el tribunal qualificador de la convocatòria anterior.

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, DISPÒS:
Primer. Ajornar, fins a nou assenyalament, les dates de realització del primer i segon exercici.
Segon. Una vegada sigui possible la constitució del tribunal qualificador, es concretarà dia, hora i lloc per a la
realització del primer i segon exercici de la fase d'oposició, la qual cosa es publicarà degudament a la pàgina web i al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Santanyí.»
La qual cosa us notificam als efectes oportuns.

a) El recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de
l´endemà de la recepció d’aquesta notificació.
b) Directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de Palma en el
termini de dos mesos a comptar des de l´endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu interposar recurs contenciós administratiu fins que
es resolgui aquell expressament o se n’hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d’un mes
des de l´endemà de la data de presentació sense que s´hagi resolt expressament ni s´hagi notificat.
Tot això, sense perjudici de la interposició d’altres recursos o accions que considereu procedents.
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Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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