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

1464 Esmena d’errada material de les bases específiques del procés selectiu d’estabilització pel sistema
excepcional de concurs de mèrits per cobrir 2 places de Zelador/a d’obres de personal funcionari
corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 03163 de data 21 de febrer de 2023, ha resolt el següent:

PRIMER.- Esmenar l'errada material detectada en el decret núm. 20877 del regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, núm. 20877 de
21 de novembre de 2022 pel que s'aproven les convocatòries del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits
per cobrir les places de personal funcionari corresponent a la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2021, i les bases
específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir 2 places de Zelador/a d'obres, annex 11.

SEGON.- Modificar l'annex 11 de la convocatòria esmentada, places de Zelador/a d'obres, base tercera, punt 3.1.j) en el sentit que:

Allà on diu: Base tercera: ”Condicions d'admissió de les persones aspirants i requisits:

3.1.j) Haver satisfet la taxa de dret d'examen en la quantitat de  que s'hauran d'abonar en el termini d'admissió d'instàncies, sense26,52 euros
que es puguin abonar en cap altre moment, mitjançant el document que es generarà al Portal de l'opositor.”

 Base tercera: “Condicions d'admissió de les persones aspirants i requisits:Ha de dir:

3.1.j) Haver satisfet la taxa de dret d'examen en la quantitat de  que s'hauran d'abonar en el termini d'admissió d'instàncies, sense15,91 euros
que es puguin abonar en cap altre moment, mitjançant el document que es generarà al Portal de l'opositor.”

Publicar aquesta esmena d'errada material al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web municipal.TERCER.- 

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 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: (21 de febrer de 2023)

La cap de Servei de Planificació i Provisió
pd Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Raquel Cucarella Ribera

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

23
/2

4/
11

30
34

6

https://www.caib.es/eboibfront/

		2023-02-22T15:03:23+0100
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1677074603118
	Aprobación del documento




