Assumpte: Modificació puntual de les bases específiques del concurs
oposició de l'Oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 20162017. Correcció errades.
Publicat per error en el BOIB núm. 28 de data 5.3.2019, l'edicte núm. 1798 sobre
l'assumpte epigrafiat, a la Secció V Anuncis, Subsecció segona, Altres anuncis
oficials, es torna a publicar aquest a la secció corresponent.
Es fa públic l'acord, en extracte, adoptat per la Comissió de Govern del Consell
Insular de Menorca de data 18 de febrer de 2019 relatiu a la modificació puntual de
les bases específiques del concurs oposició de l'Oferta Pública d'Ocupació del
Consell Insular de Menorca 2016-2017.
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Atès que mitjançant Decrets de Presidència núm. 2018/820 i núm. 2018/821 de 24
d’octubre de 2018 i publicats al BOIB núm. 134 de 27 d’octubre de 2018,
s’aprovaren les Bases específiques d’Administratiu i Auxiliar d’internat;
Atès que contra les bases específiques d’administratiu s’han presentat 19 recursos
d’alçada;
Atès l’informe emès per la cap del Servei de Gestió de persones número 27/2018;
Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,
Participació Ciutadana i Habitatge, s’adopta l’acord següent:
ACORD:
(....) CINQUÈ.- Modificar les bases específiques d’administratiu en el següent
sentit:
Afegir al temari una nota amb la següent llegenda: «totes les proves relatives a
informàtica ho seran en base al paquet ofimàtic LibreOffice en la darrera versió
consolidada.»
(....)

La qual cosa es publica per a públic coneixement i tengui els efectes que
corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l’acord precedent, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a
partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest acord; tot això sens perjudici
que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.
Tot l’anterior d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció
contenciosa administrativa, i a Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Finalment escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn
l’eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se’n puguin
derivar, excepte que l’autoritat competent ho acordi expressament.

Atentament.
El SECRETARI EN FUNCIONS
Octavi Pons Castejón
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Signat a Maó en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document
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