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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

3279 Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Estimació de recurs i modificació de les bases
de la convocatòria per a la creació d’un borsí de tècnic/a auxiliar informàtica

En data de 19 de febrer de 2015, la Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, ha adoptat la següent Resolució per Decret núm.
24266, en relació al recurs interposat pel Sr. Miranda Riquero, contra la convocatòria i les bases del borsí de tècnic/a auxiliar informàtica:

Estimar l’al·legació de l’interessat pel que fa a la valoració de l’experiència professional, en el sentit de que allà on diu , “Per cada
any o fracció superior a 6 mesos de serveis prestats a qualsevol Administració Pública a una plaça equivalent a la convocada, 0,25
punts. Només s’han de valorar els serveis prestats durant els cinc anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació

haurà de dir: “de sol·licituds.”, Per cada any o fracció superior a 6 mesos de serveis prestats a qualsevol Administració Pública a
una plaça equivalent a la convocada, 0,25 punts”.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu d’acord amb els articles 109
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; 52 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre aquesta notificació,
tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

 

Palma, 23 de febrer de 2015

El cap de departament de Personal
p.d. Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 15/03/2014)

Juan García Lliteras
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