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Resolució de la Presidenta de l'IMEB, Sra. Olga Granados Expósito, en relació a la la
convocatòria de la borsa de treball per a proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants
de la categoria de Cuiner/a per a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de
Calvià (IMEB)
1r En data 18 de novembre de 2021 es va publicar la convocatòria d'una borsa de treball de la
categoria de CUINER/A per a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)
d'acord amb l'anunci publicat al BOIB núm. 159, de 18 de novembre de 2021.
2n En data 24 de març de 2022 la Comisió Tècnica de Valoració designada d'acord amb les
bases de la convcocatòria ha proposat a la Presidència la llista de les persones que han de
conformar la borsa de treball resultant.
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'IMEB-Calvià i “c) Resoldre les convocatòries i concursos per a la provisió de llocs de feina,
Resolc
1r Aprovar la constitució de la borsa de treball de Cuiner/a per a l'Institut Municipal d'Educació i
Biblioteques de Calvià (IMEB), (BOIB núm. 159, de 18 de novembre de 2021), d'acord amb la
següent relació de persones, ordenades segons la puntuació obtinguda.
1 ABINERETA FERRER MARIA DE LOS REYES
2 PEREZ ROSA JUAN JOSE
3 PALLICER SABALLS FRANCISCA
4 SANTACREU CREUS FRANCISCO
5 MUÑOZ RODRIGUEZ, MARIA LUISA
6 GARCIA MARTINEZ, JUANA MARIA
7 GARCIA CARRETERO MACULADA
8 BERNAT SERRA MIGUEL
9 ABELLAN PEREZ RUBEN
10 SEDA ROSELLO LLUIS ALBERT
11 BUSQUETS MORENO MARIA
12 SOTORRES MARHUENDA LLUNA
13 MAS ALCOVER BARTOMEU
14 BONNIN ALONSO TERESA
15 LLULL BIBILONI LUIS
16 GASTALVER BONNIN PAULA
17 GIAMBERINI RIVAS FEDERICO
18 GELABERT MONSERRAT JUAN
19 ALMAGRO PESET FRANCISCA
20 NARES ANDREU RAQUEL
21 COSTA SABATER MARIA DEL CARMEN
22 DIAZ GARCIA SEBASTIAN
23 BUCETA PEREZ ROCIO
23 GUERRERO REINALDO LLUCIA
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2n Exposar 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 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.
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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