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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

9136 Aprovació borsí brigada municipal

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2020 va adoptar el següent:

Vist l'acta del tribunal avaluador de data 16 de setembre de 2020, en la que figura la llista de resultat provisionals per a la constitució d'una
borsa de treball d'operaris/operàries per a la brigada municipal, amb caràcter laboral temporal.

Vist que les qualificacions provisionals varen ser exposades al públic per un termini de cinc dies hàbils sense que s'haguessin presentat cap
reclamació o observació, i en conseqüència s'ha d'entendre elevada a definitiva la llista provisional de conformitat amb el que es disposa a
les bases i convocatòria aprovada per Junta de Govern de dia 24 de juliol de 2020 (BOIB núm. 77, de 09 de maig de 2020).

Es proposa a la Junta de Govern Local:

 Aprovar la borsa de treball d'operaris/operàries per a la brigada municipal, amb caràcter laboral temporal, segons l'ordre dePrimer.-
puntuació obtingut per les persones aspirants i de conformitat amb la proposta del Tribunal Qualificador.

Llinatges i Nom DNI

Amador Mena, Gabriel ***8102**

Crespí Vallespir, Juan ***4677**

Clemente Pérez, Roberto Carlos ***1608**

Nieto Ramon, Xavier ***2982**

Carrión del Rio, Juan Jose ***2603**

Ayne Carbó, Antonio ***1615**

Ballester Vanrell, Miguel ***2345**

Rodriguez Vivas, Daniel ***5051**

Pujol Nuñez, Nestor ***7381**

Martínez López, Kilian ***6047**

Bonet Bauzà, Gabriel ***2227**

Quetglas Amer, Juan ***9787**

Lledó Mayans, Maria Teresa ***7447**

Miró Rullan, Nicloas Francisco ***2998**

Sans Horrach, Miguel ***2706**

Horrach Padilla, Pablo ***3890**

Alcala Zamora, Jose Manuel ***7828**

Haro Sastre, Maria del Mar ***1529**

Cañellas Mestre, Felipe ***5955**

Hernandez Duran, Francisco ***5720**

 Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes previstos en la normativaSegon.-
vigent, en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament.

Recursos

Contra el present acord es podran interposar els següents recursos:

a) Reposició: Davant la Junta de Govern Local, en el termini d'un mes, comptat des del dia següent a la data de notificació del
present acord. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva
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presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació
presumpta.
b) Contenciós administratiu: Davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptat des del dia següent a la
data de notificació del present acord. Es pot interposar directament, però si s'ha presentat un recurs de reposició, no es podrà
formalitzar el contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs
de reposició.

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, de 01 d'octubre, del procediment
administratiu comú.

 

Lloret de Vistalegre, 30 de setembre de 2020

El batle
Antoni Bennasar Pol
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