RESOLUCIÓ 08/2014

Constitució definitiva borsa de feina de personal temporal per cobrir vacances, baixes per
malaltia o altres necessitats de personal temporal de peó dels serveis d´aigües.
Antecedents
Una vegada finalitzat el termini de presentació de reclamacions sense que se´n ha hagi
presentada cap, queda automàticament elevada a la Presidencia del Consell d´Aministració
qualificador de la convocatòria d´una borsa de feina de de perosonal temporal de peó dels
serveis d´aigües, de 16 dedesembre de 2014, per a la constitució definitiva de l´esmentada
borsa de feina.
Per això,
RESOLC:
1.Aprovar, segons la proposta definitiva efectuada pel tribunal qualificador nomenat a
l´efecte,la composició final de la borsa de feina de personal temporal de peó dels serveis
d´aigües, convocada per la Resolució de la Presidenta del Consell d´Aministració de 16 de
desembre de 2014, i queda amb l´ordre de la relació següent:

NÚM.
1.
2.
3.
4.
5.

ASPIRANT
18225611 C
18224784 K
75129449 H
18217978 T
18223624 B

PUNTUACIÓ
7.35
7.15
6.95
6.65
5.56

2.Publicar aquesta borsa en el tauler d’anuncis de la SAM.
De conformitat amb el què disposa l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra la
present resolució que posa fi a la via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs
de reposició potestatiu en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que dictà l’acte, a
comptar del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, o recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a
comptar de dia següent a aquesta notificació.

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar recurs
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci. El termini per interposar, en el seu cas, recurs contenciós
administratiu si s´ha optat per interposar el recurs de reposició potestatiu, serà de dos mesos
comptats del dia següent a la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició. Si no
hagués resolució expressa el termini serà de sis mesos a comptar de la data en què s’entengui
desestimat per silenci el recurs de reposició.
Tot això sense perjudici de que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que considereu oportú.
Manacor, 16 de desembre de 2014

Presidenta del Consell d´Aministració.
Sebastiana Sureda Rosselló

