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

12674

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Interposició recurs contenciós
administratiu, procediment abreujat 311/17

La regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior dia 9 de novembre de 2017 ha adoptat la següent resolució:
“Mitjançant Ofici dels Serveis Jurídics de data entrada al departament de personal 25 d’octubre de 2017 se’ns tramet Diligència d’ordenació
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 al qual comunica que l’ASSOCIACIÓ DE LLICENCIATS/ADES EN CIENCIES
AMBIENTALS DE LES ILLES BALEARS ALCAIB s’ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment Abreujat núm. 311/17
contra desestimació del recurs de reposició interposat contra resolució número 8542 de data 04-05-2017, de rectificació del decret número
22079 de dia 23-12-16, pel qual s’aprovaren les bases i la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari de tècnic/a de medi
ambient pel sistema de concurs oposició pel torn lliure, per a nomenaments interins.
Vist el que disposa l’article 49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, la Regidora de
l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior es complau en emetre la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/139/993961

P R O V I D È N C I A
1r.- Notificar a tots quants puguin esser interessats, que per part de l’ASSOCIACIÓ DE LLICENCIATS/ADES EN CIENCIES
AMBIENTALS DE LES ILLES BALEARS ALCAIB s’ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment Abreujat núm. 311/17
contra desestimació del recurs de reposició interposat contra resolució número 8542 de data 04-05-2017, de rectificació del decret número
22079 de dia 23-12-16, pel qual s’aprovaren les bases i la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari de tècnic/a de medi
ambient pel sistema de concurs oposició pel torn lliure, per a nomenaments interins, de conformitat amb l’art. 49 de la Llei 29/98, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa, emplaçant-los perquè, si ho troben oportú, puguin comparèixer i personar-se
com a demandats, en el termini de 9 dies; fent-los saber, al mateix temps, que si es personen davant el Jutjat Contenciós Administratiu 3
amb posterioritat al termini indicat de 9 dies, seran tinguts com a part pels tràmits no precluits sense necessitat de retrotreure ni interrompre el
curs del procediment, i que si no es personen, el procediment continuarà amb els tràmits, sense la necessitat d’haver-los de practicar
notificacions, tal com resulta d’allò que disposa l’article 50 de l’esmentada Llei.”
Cosa que es publica de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l’article 116 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, per tal de què els interessats puguin comparèixer i personar-se en el
termini de 5 dies a partir d’aquesta publicació als Jutjat Contenciós Administratiu núm 1 de conformitat amb l’establert al punt 3r esmentat”

Palma, 13 de novembre de 2017
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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