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

1564 Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Pròrroga vigència borses personal
funcionari interí any 2019

La Junta de Govern en sessió de dia 20 de febrer de 2019 per acord número 0220_01_06 va acordar el següent:

Prorrogar fins al 31 de desembre de 2019 el termini de vigència de les borses de personal funcionari interí a les quals esPRIMER.- 
refereix la disposició addicional dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2013.
Les borses vigents de personal funcionari interí formades pel procediment ordinari i extraordinari, per subvenir a necessitats
temporals i urgents, que, d’acord amb l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans
directius de l’Ajuntament de Palma, hagin de perdre la seva vigència  al llarg de l’any 2019, s’entenen prorrogades fins a 31 de
desembre de 2019, o fins al dia en què despleguin efectes les borses inherents a les ofertes públiques d’ocupació en execució al llarg
de l’any 2019.

 Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.SEGON.-

Contra el present acord, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es
podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 21 de febrer de 2019

El cap de Departament de Personal
p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Antoni Pol Coll
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