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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

4340

Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la taxa addicional
d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021 de personal laboral de l’Ajuntament de
Palma

Mitjançant acord de la Junta de Govern número 20220525_01_U035 de data 25 de maig de 2022 es va acordar el següent:
PRIMER.- Aprovar la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2021 de personal laboral de l'Ajuntament de Palma,
d'acord amb l'establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre de 2021, de mesures urgents per reduir la temporalitat a l'ocupació pública, que
serà la següent:
OFERTA ESTABILITZACIÓ 2021 PERSONAL LABORAL DISPOSICIÓ ADICIONAL SISENA:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/69/1112163

PLAÇA

TOTAL SISTEMA DE SELECCIÓ

Tècnic/a Mitjà-Gestió econòmica

1

CONCURS

Treballador/a Social

2

CONCURS

Orientador/a laboral

1

CONCURS

Educador/a social

2

CONCURS

Tècnic/a Mitjà Gestió

1

CONCURS

Auxiliar administratiu/iva

1

CONCURS

Ajudant/a d'obres

1

CONCURS

Tècnic/a superior

1

CONCURS

Administratiu/iva

1

CONCURS

TOTAL

11

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 les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 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, a la data de la signatura electrònica (25 de maig de 2022)
La cap de Departament de Personal
p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)
Esperanza Vega Terrón
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