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 10/12/2021 la batlessa ha dictat la
resolució 2021/951 amb el següent tenor literal:
«
DECRET
Aprovació del protocol COVID-19 per a la celebració de les proves dels processos selectius
Antecedents de fet
1. Vista la convocatòria per constituir, mitjançant concurs-oposició, una borsa de personal funcionari interí assessor
jurídic, escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, les Bases de la qual
es van publicar al Boib núm. 133, de 28 de setembre de 2021.
2. Vist que en data 3 de novembre de 2021 es va publicar la data i lloc de la primera prova de la fase d’oposició.
3. Vistes les mesures establertes en matèria sanitària pel Govern de l’Estat i pel Govern de les illes Balears, per tal de
prevenir la propagació de la COVID-19.
Per tot el que s´ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, DISPÒS:
Primer. Aprovar el Protocol COVID-19 per a la celebració de les proves dels processos selectius d'ofertes d'ocupació
pública a l’Ajuntament de Santanyí.
Segon Nomenar com a personal assessor en matèria de prevenció de riscs, per vetllar per la correcta aplicació de les
mesures preventives durant la prova:
- AGNÈS VANRELL SUREDA
- PABLO JUAN GÓMEZ
Tercer. Ordenar la presència d’una persona operària de neteja, i una persona de la Brigada a cada una de les dues
instal·lacions on es duran a terme les proves, que hauran de romandre en les instal·lacions durant el temps que duri la
prova.

La qual cosa us notificam als efectes oportuns.
Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents:
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.
1 de 2
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

Guillermo Mascaró Llinás

Signatura 1 de 1

10/12/2021 SECRETARI HABILITAT
ACCIDENTAL

Quart. Convidar els membres del Comitè de Seguretat i Salut perquè assisteixin a les instal·lacions on es duran a
terme les proves, en l’exercici de les seves funcions de prevenció.»
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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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