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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

7218 Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Acord aprovació oferta pública d’
ocupació 2020 Àrea de Seguretat Ciutadana

Per acord de la Junta de Govern número 20200729_01_012 de data 29 de juliol de 2020 es va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar l'Oferta pública d'Ocupació per a l'any 2020 de l'Àrea de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Palma, de torn lliure i
promoció interna, d'acord amb la normativa aplicable i les limitacions establertes a l'article 19 la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2018 i d'acord amb l'informe emès per part de la comissaria de personal i suport logístic.

Per als sector regulats a l'art. 19.Ú.5 i 7 de la Llei 6/2018 a dalt esmentada, serà la següent:    

TORN LLIURE:

PLAÇA/CATEGORIA TOTAL
Escala

GRUPO Subgrup
Subescala

POLICIA 54
ADMON ESPECIAL

C C1
SERVEIS ESPECIALS

COMISSARI/ÀRIA 2
ADMON ESPECIAL

A A1
SERVEIS ESPECIALS

TOTAL 56  

PROMOCIÓ INTERNA:

PLAÇA/CATEGORIA TOTAL
Escala

GRUPO Subgrup
Subescala

OFICIAL 10
ADMON ESPECIAL

C C1
SERVEIS ESPECIALS

SUBINSPECTOR/A 6
ADMON ESPECIAL

A A2
SERVEIS ESPECIALS

TOTAL 16  

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

Contra aquesta resolució, 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 l'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, 3 d'agost de 2020

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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