ANUNCI CONSTITUCIÓ BORSÍ DE MONITORS/ES PISCINA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA
Per al general coneixement, es fa saber que, el 01 de desembre de 2021, el Sr. Batle de
l’Ajuntament de Lloseta, va aprovar el Decret núm. 2021-0813, per la constitució d’un Borsí de
personal temporal Monitors/es Piscina, següent:

Expedient núm.: 699/2021
Assumpte: Decret
Procediment: Seleccions de personal i provisions de llocs de treball
El 24 de setembre de 2021 es va aprovar el Decret 2021-0610, de les Bases reguladores del
procediment per la constitució d’un Borsí de personal laboral temporal Monitors/es Piscina
(BOIB, núm. 132/2021, de 25 de setembre de 2021).
Instruïdes les fases del procediment, el termini de presentació d’al·legacions al resultat
provisional del concurs per la constitució del Borsí finalitza sense que no se n’hagi presentada
cap, entenent per definitiu el resultat fins ara provisional. El Tribunal Qualificador del
procediment, eleva a aquesta Batlia el resultat definitiu i ordre de prelació del Borsí.
D’acord a les facultats que em son conferides per l’Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, DISPÒS
Primer. Constituir el Borsí de Monitors/es Piscina de l’Ajuntament de Lloseta amb l’ordre de
prelació següent:
NOM
COGNOMS
DNI
TOTAL
1 MIQUEL DANIEL SOLIVELLAS AMER *1***34*C 74,25
2
JAIME
VILLALONGA COLL ****118*L 33,9
Segon. Fer pública la constitució del Borsí mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Lloseta,
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Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament recurs potestatiu
de reposició en el termini d’un mes a contar des del següent al de la recepció de la present publicació,
davant la batllia d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciósadministratiu, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a
contar des del dia següent al de la present publicació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament
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o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar se,
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

