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1. En data 22/01/2020 el President de l’Organisme Autònom Oficina Municipal de Tributs de
Calvià va aprovar les bases de la convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball de
lliure designació, cap de Servei Tributs, de l’Oficina Municipal de Tributs de Calvià (BOIB
núm. 13, de 30/01/2020).
2. En data 13/02/2020 va finalitzar el termini per presentar sol·licituds de participació i no se n’ha
rebuda cap.
Fonaments de drets
1. La base desena de l’esmentada convocatòria preveu el següent: “Cas que la convocatòria s’hagi
de declarar deserta perquè no es presentin sol·licituds per participar-hi dins el termini establert o
perquè les persones que s’hi presentin no compleixin els requisits per ocupar el lloc de treball, la
Presidència de l’organisme autònom publicarà la disposició corresponent en el web municipal, i
s’hi especificaran els recursos que les persones interessades hi poden interposar.”
Per tot l’anterior, aquesta Presidència, en virtut del que estableix l’art. 16 dels Estatuts de
l’organisme autònom local denominat «Oficina Municipal de Tributs de Calvià» (BOIB núm. 129,
d’11/10/2016), emet la següent:
Disposició
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1. Declarar deserta la convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball de lliure
designació, cap de Servei Tributs, de l’Oficina Municipal de Tributs de Calvià (BOIB núm.
13, de 30/01/2020).
2. Informar que contra aquesta disposició, que esgota la via administrativa, 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 disposició, 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 ha de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les
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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.
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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 de Mallorca, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà al de la publicació d’aquesta disposició. Això sense perjudici de qualsevol
altre recurs o acció que considereu pertinent.
3. Publicar aquesta resolució en el web municipal.
A Calvià,
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Marcos Pecos Quintans
President de l’organisme Autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià
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