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 12/01/2022 el primer tinent de batlessa
ha dictat la resolució 2022/19 amb el següent tenor literal:
«
DECRET
Data del primer 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.

Vist l'anunci d'ajornament de les proves, publicat a la pàgina web en data 10 de desembre de 2021.

4.

Vist que han finalitzat les causes que varen ocasionar aquest ajornament.

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, DISPÒS:
Primer. Establir la data i hora per a la realització del primer exercici de la fase d'oposició:
Data: 26/01/2022
Hora: 11,00h
Lloc: Poliesportiu Municipal de Santanyí (Carrer Bernat Vidal i Tomàs, S N, 07650 Santanyí)

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.
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.
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Segon. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Santanyí i a la pàgina web de la
Corporació.»

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

SegellO

Codi Segur de Validació
rganAjS ef087b3fed6846228beb47bef80c6ffe001
Url de validació
Metadades

antanyi

https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

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.
Document signat electrònicament al marge

SECRETARI ACCIDENTAL

Guillermo Mascaró Llinás

Signatura 1 de 1

12/01/2022 SECRETARI ACCIDENTAL

Guillermo Mascaró Llinás

2 de 2
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ef087b3fed6846228beb47bef80c6ffe001

Url de validació

https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

