
 
Ajuntament de Felanitx

DECRET  
Resolució per la que s'acorda aprovar i publicar la llista definitiva 
per constituir una borsa d’auxiliar de turisme

Secretaria.ARM
Expedient 1535/2018

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat 
Vaquer, en presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent 
resolució de conformitat amb els següents

ANTECEDENTS

1. La Junta de Govern Local en sessió de dia 22 de maig de 2018, aprovà 
les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una 
borsa  d’auxiliar  de  turisme,  com  a  personal  laboral  interí  de 
l’Ajuntament de Felanitx, les quals es van publicar íntegrament en el 
BOIB núm. 68 de dia 2 de juny de 2018.

2. El Tribunal Qualificador a l'acta de dia 2 de juliol de 2018 reflexa la 
puntuació obtinguda pels aspirants als mèrits aportats i publica la llista 
provisional en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Felanitx, al tauler 
d’anuncis  electrònic  de  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament 
(ajfelanitx.eadministració.cat)  i  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  de 
Felanitx www.felanitx.org.

3. Dins el termini establert no s’han presentat al·legacions a l’esmentada 
llista i, per tant, esdevé definitiva. Aquesta haurà de ser publicada al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el tauler d’anuncis electrònic de 
la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  (ajfelanitx.eadministració.cat),  al 
Bautlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  (BOIB)   i  a  la  pàgina  web  de 
l’Ajuntament www.felanitx.org.

En conseqüència RESOLC: 

Únic. Aprovar i publicar la següent llista definitiva, amb la valoració dels 
mèrits aportats pels aspirants per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, 
com  a  personal  laboral  interí  de  l’Ajuntament  de  Felanitx,  en  el  tauler 
d’anuncis  de  l’Ajuntament,  en  el  tauler  d’anuncis  electrònic  de  la  seu 
electrònica de l’Ajuntament  (ajfelanitx.eadministració.cat), al Butlletí Oficial 
de  les  Illes  Balears  (BOIB)   i  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament 
www.felanitx.org.

ORDRE DNI Qualificació

1 43139409B 9

2 09764825Z 7,45

3 43142980V 7,45
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4 41523463E 6,625

5 41539268A 5,5

6 41537252B 4,375

7 41524626N 4

8 41537978R 3,55

9 26754657E 3

10 43070935P 3

11 41571331G 2,75

12 43188515N 1,85

13 18223073N 1,203

Contra  aquesta  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  poden 
interposar, alternativament, els recursos següents: 

   a)  Directament el  recurs  contenciós administratiu davant  el  Jutjat  del 
contenciós administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, 
comptadors des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.

   b) El recurs de reposició potestatiu davant el Batle de l’Ajuntament de 
Felanitx,  en  el  termini  d’un  mes,  comptador  des  de  l’endemà  de  la 
publicació d’aquesta resolució en el BOIB. Contra la desestimació per silenci 
del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la 
seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, 
podrà  interposar-se  recurs  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  sis 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs 
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol,  reguladora  de la  jurisdicció  contenciosa administrativa,  i  de la  Llei 
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques. 

Felanitx, document signat electrònicament al marge.
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