
 

 

ANUNCI

 

Resolució de data 17 de novembre de 2016, per la qual s'aprova   prorrogar la 
vigència  de  la  borsa d'interins  aprovada per  decret  d'Alcaldia  de  data  26  de 
novembre  de  2013  fins  que  estigui  constituïda  la  nova  borsa  de  treball 
d'Auxiliars Administratius/ves i com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2017. 

 

La regidora delegada, el dia  17 de novembre de 2016 ha dictat la següent resolució:

“DECRET:

 

1.- Atès que per decret d’Alcaldia de data 26 de novembre de 2013, es va aprovar la 
constitució de la borsa d’interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés 
selectiu  per  a  proveir,  com  a  personal  funcionari  de  carrera,  16  places  d’auxiliar 
administratiu (8 places per torn lliure corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de 
l’any 2010; 5 places pel torn lliure i 1 per promoció interna vertical corresponents a 
l’Oferta de l’any 2009 i 2 places pel torn lliure corresponents a l’Oferta de l’any 2010).

 

2.- Vist el que disposa l’article 12 del Decret 30/2009, de 22 de maig  pel qual s’aprova 
el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons el qual:

“Article 12 Vigència de les borses 
Les borses de personal funcionari interí tenen una vigència màxima de tres 
anys des de que es publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 

Una vegada hagi transcorregut aquest període de temps les borses perden la  
vigència i no poden reactivar-se. Aquest fet ha d'anunciar-se a la pàgina web  
del Govern de les Illes Balears” 

 

3.- Atès que es considera urgent  i  inajornable la necessitat  d'iniciar els tràmits per 
constituir  una  nova  borsa  de  treball  d'auxiliars  administratius/ves  per  cobrir  amb 
caràcter  temporal  necessitats  urgents  i  inajornables  de  prestació  de  serveis  a 
l'Ajuntament d'Eivissa.

 

4.- Vist que es considera urgent i inajornable la necessitat de prorrogar la vigència de 
la borsa d'interins aprovada per decret d’Alcaldia de data 26 de novembre de 2013 fins 
que estigui constituïda la nova borsa de treball d’auxiliars administratius/ves.

 

5.- D'acord amb els antecedents assenyalats i  fent ús de les atribucions que m'han 
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2015-3954 de data 24 de juny de 
2015 (BOIB núm. 104 de 11/07/2015),

 



 

 RESOLC:

 

PRIMER.-  Iniciar  els  tràmits  per  constituir  una  nova  borsa  de  treball  d'Auxiliars 
Administratius/ves per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables 
de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

 

SEGON.- Prorrogar la vigència de la borsa d'interins aprovada per decret d'Alcaldia de 
data 26 de novembre de 2013 fins que estigui constituïda la nova borsa de treball 
d'Auxiliars Administratius/ves i com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2017.

 

TERCER.-  Ordenar  la  publicació  d’aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu 
electrònica i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es).

 

QUART.- Informar a les persones interessades que en contra d'aquesta resolució, que 
posa fi a la via administrativa, es pot interposar:

 

a)  Directament,  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de 
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

b) Un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d'un 
mes comptador des de l'endemà de la publicació de la presente resolució al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, d'acord amb els articles 123 i 
124 de la Llei  39/2015,  de 1 d’octubre, del  procediment  administratiu  comú de les 
administracions publiques.

 

Contra  la  desestimació  per  silenci  administratiu  del  recurs  de  reposició,  que  es 
produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat 
la  resolució  expressa  del  mateix,  podrà  interposar-se  el  recurs  contenciós 
administratiu, en el  termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació 
presumpta.

 c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publique

 A Eivissa, 17 de novembre de 2016  LA REGIDORA DELEGADA Estefania Torres 
Sánchez En don fe EL SECRETARI ACCTAL. Joaquim Roca Mata.“

  Eivissa,
 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge) 
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