
 
OPOSICIÓ PER A LA COBERTURA DE 36 PLACES D’AUXILIAR  

ADMINISTRATIU/VA PER REPOSICIÓ 
 

 
NOTA INFORMATIVA:  
 
INTERPOSICIÓ DE RECURS D’ALÇADA CONTRA ELS RESULTATS 
DEFINITIUS DEL 2N EXAMEN I LA RELACIÓ DEFINITIVA D'ASPIRANTS 
APROVATS DE LA CONVOCATÒRIA PER TORN LLIURE PER A LA 
COBERTURA DE 36 PLACES DE LA SUBESCALA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA PER REPOSICIÓ. 
 
El Tribunal qualificador de les proves selectives per a la cobertura de 36 places 
d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la taxa de reposició de les ofertes 
d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019 de l’Ajuntament de Palma, emet aquest 
comunicat informatiu, aclarint els dubtes sorgides respecte a la possibilitat d’interposar 
recurs d’alçada impugnant els resultats definitius del 2n examen i la relació definitiva 
d'aspirants aprovats de la convocatòria per torn lliure per a la cobertura de 36 places de 
la subescala auxiliar administrativa per reposició, publicada a la web municipal en data 
16.08.2022. 
 
De conformitat als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, tant els resultats definitius del 2n 
examen i la relació definitiva d'aspirants aprovats d’aquesta convocatòria poden ser 
recorreguts en alçada davant l’òrgan superior jeràrquic, que en aquest cas és el Regidor  
de l’Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció pública, donat que, a aquests efectes, els 
tribunals i òrgans de selecció del personal al servei de les administracions públiques que, 
en el si d’aquestes, actuïn amb autonomia funcional, es consideren dependents de 
l’òrgan al qual estiguin adscrits o, si no n’hi ha, del que hagi nomenat el president 
d’aquests. 
 
El termini per interposar el recurs d’alçada és d’un mes comptat des de l’endemà de la 
publicació d’aquest comunicat informatiu a la web municipal. En aquest cas no es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el d’alçada.  
 
 
Palma, 15 de setembre de 2022. 
 
El President del tribunal 
Signat electrònicament. 
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