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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L'IMEB, SRA. OLGA GRANADOS EXPÓSITO, EN RELACIÓ
A LA CONVOCATÒRIA DE LA BORSA DE TREBALL PER A PROVEIR, AMB CARÀCTER
TEMPORAL, LLOCS VACANTS DE LA CATEGORIA D'EDUCADOR/A DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (IMEB)
1r En data 30/3/2022 es va publicar en el web municipal una resolució per la qual s'atorgava un termini
de cinc dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de la resolució, perquè les Sres.
Ana Mª Martorell Calafell; Belén Núñez Calvo; Mª Collado Román Sánchez; Dolores Serra García i Ana
Mª Serradilla Fernández, aspirants en el procés selectiu de la convocatòria d'una borsa de treball per a
proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants de la categoria d'Educador/a, justificassin el requisit
detallat en el punt quart de la part expositiva de la resolució esmentada.
2n Les Sra. Dolores Serra García i la Sra. Ana Mª Serradilla Fernández han lliurat la titulació
acadèmica requerida a la base 3ra, apartat f) de la convocatòria dins el termini atorgat mitjançant la
resolució publicada en data 30/3/2022.
3r La Sra. Ana Mª Martorell Calafell, la Sra. Belén Núñez Calvo i la Sra. Mª Collado Román Sánchez no
han lliurat la documentació acreditativa de estar en possessió del requisit detallat a la resolució
publicada en data 30/3/2022.
Per tot això, aquesta Presidència, de conformitat amb l'article 3 dels Estatuts de l'IMEB que recull com
a atribució de la Presidenta en matèria de personal a) Exercir la prefectura del personal de l'IMEBCalvià i c) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió de llocs de feina,
RESOLC
1r Ampliar la llista definitiva de persones aspirants excloses a la convocatòria de la borsa de treball per
proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants, de la categoria d'EDUCADOR/A de l'Institut Municipal
d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB) d'acord amb els anuncis publicats al BOIB núm. 124, de 9
de setembre de 2021 i núm. 134, de 30 de setembre 2021, amb les següents persones:
Persones aspirants excloses
Martorell Calafell, Ana Mª
Núñez Calvo, Belén
Román Sánchez, Mª Collado

DNI
43***357J
43***751T
43***185V

2n Donar compte d'aquesta resolució a la Presidenta de la Comissió Tècnica de Valoració de la
convocatòria de la borsa de treball d'Educador/a.
3r Publicar aquesta resolució en el web corporatiu.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu,
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El
termini per interposar-lo és d'un mes a comptar de l'endemà al de la publicació d’aquesta resolució, i
en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament
el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.
El recurs de reposició s’ha de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les
dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà
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Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós
administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la publicació d’aquesta resolució. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció
que considereu pertinent.
Calvià,
Olga Granados Expósito
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desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva
interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.
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