SELECCIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/IVA A L’AGA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA,
EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, MITJANÇANT OFERTA SOIB
ANUNCI DE LA QUALIFICACIÓ DEFINITIVA DE LES PUNTUACIONS I LES PERSONES
ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT L’ENTREVISTA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A
ADMINISTRATIU/IVA A L’AGA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I
ESPORTS, MITJANÇANT OFERTA AL SOIB, aprovada per Acord del Consell Executiu de dia 22
de novembre de 2021.
Durant el termini d’impugnació a les preguntes del qüestionari de l’entrevista s’ha rebut un escrit
d’al·legacions.
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L’aspirant GTM, presenta un escrit, en el qual no impugna cap de les preguntes de la prova, i
al·lega que aquesta no es corresponia amb el que estava especificat a les bases i que no té cap
relació directa amb les diferents tasques a desenvolupar que figuren a l’annex I de la convocatòria
i sol·licita que s’anul·li el procés selectiu.
Estudiada l’al·legació, el Tribunal considera que la entrevista s’ajustava al que recull la base quarta
de les Bases especifiques de l’Oferta SOIB per a la selecció d’un/a Administratiu/iva a l’AGA del
departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, mitjançant oferta SOIB, ja que per
desenvolupar les tasques referides a l’Annex I és precisa tenir uns coneixements mínims del
procediment administratiu ja que tenen relació directa amb el lloc de treball.
Per tant, el Tribunal NO ESTIMA l’al·legació presentada.
D'acord amb l'anterior, el resultat de la llista definitiva i l’ordre de la selecció resta d’acord amb el
quadre resum següent:
COGNOMS I NOM

DNI

PUNTUACIÓ

Fernández Orfila, Alejandro

41514729M

9

Perez Rodriguez, Raquel

41504452D

8

Del Rio Miranda, Raquel

39432767A

7

Pons Alles, Araceli

41496543N

6,75

Bibiloni Pons, Eugenia

41503625X

5,75

Muntaner Payeras, Alicia Noemi

41511509M

5

Contra l’acte precedent , que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, en el termini d’un
mes a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució, recurs d’alçada davant la
Presidència del Consell Insular.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació de la
desestimació del recurs anteriorment esmentat.
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El recurs d’alçada s’entendrà desestimat per silenci administratiu si han transcorregut tres mesos
des de la seva interposició sense haver-se notificat expressament. En aquest cast, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui.
No obstant això, si escau, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en
dret. 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.
La secretària del tribunal,
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Filomena Victory Pons
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document
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