Citació a termini en el procediment abreujat contenciós administratiu PA 31/2019
interposat per la Federació d’empleats públics de la Unió General de Treballadors
(FSP-UGT) contra el Consell Insular de Menorca
Es fa públic que les persones interessades en l’expedient contenciós administratiu que
seguidament s’assenyala, podran comparèixer i personar-se en les actuacions corresponents,
si així ho consideren convenient per a la defensa dels seus drets, en el termini de nou dies
comptats des de la publicació d’aquest edicte en el BOIB:
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- Contenciós administratiu (Procediment abreujat 31/2019) interposat per la Federació
d’empleats públics de la Unió General de Treballadors (FSP-UGT) contra:
A) Decret de Presidència del Consell Insular de Menorca 820/2018 de 24 d’octubre de 2018
pel que s’aproven les Bases específiques i convocatòries per les proves selectives per l’ingrés
per torn lliure i per promoció interna per la provisió de noves places d’administratiu – oferta
pública 2016-2017 – BOIB 27 d’octubre de 2018.
B) Decret de Presidència 821/2018 de 24 d’octubre de 2018 pel que s’aproven les Bases
Específiques i Convocatòria per a la provisió de cinc places d’Auxiliar d’Internat -OPE2017 –
BOIB 27 d’octubre de 2018.
C) Acord Consell Executiu de 12 de novembre de 2018 pel que s’aproven les bases
específiques i convocatòria per a les proves selectives de places de: TAE, Assessor Jurídic,
Tècnic de Medi Ambient, Treballador Social, Tècnic de Turisme, Patró-Guarda Pesca, Auxiliar
Administratiu, Auxiliar Ciutadà: OPE 2016-2017 BOIB 15 de novembre de 2018.
D) Decret de Presidència 850/18 de 31 d’octubre de 2018 pel que s’aproven les Bases
Específiques i Convocatòria de les proves selectives per a la plaça de Tècnic d'administració
General, Psicòleg, Tècnic de Gestió, Enginyer Tècnic Agrícola, Tècnic de Pesca, Infermer/a,
Educador Social, Agent de Medi Ambient, auxiliar d’arxiu, Auxiliar d’Infermeria, Guarda de
Pesca, Cel·lador vigilant i cel·lador xòfer. OPE 2016-2017. BOIB 3 de novembre de 2018
E) Acord del Consell de Govern ( Comissió de Govern) de 17 de desembre de 2018 pel que
se desestima el Recurs d’Alçada interposat per l’entitat sindical actora.
F) Desestimació expressa en els Recursos Administratius presentat en dad 22/11/2018 i
30/11/2018 contra les bases específiques:
 Administratius
 Auxiliar d’Infermeria
 Auxiliar Cuidador
 Tècnic de Gestió.

L’oficial major,
Octavi Pons Castejón
Maó, 11 de març de 2019
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