Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de data 18 de març 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
Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 2018/850 de 31 d’octubre de 2018 i publicat al BOIB núm. 138 de 3 de novembre
de 2018, s’aprovaren les Bases específiques de Psicòleg;
Atès que contra les bases específiques de psicòleg s’han presentat diversos recursos d’alçada;
Atès l’informe emès per la cap del Servei de Gestió de persones número 35/2018;
Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, s’adopta
l’acord següent:
ACORD:

Identif. doc. elect.: ES-07CIM-2019-E33A6802-FB6A-44B0-A8E0-2776C3D82BF8 26/03/2019 13:20:31 Pag.:1/1
Consell Insular de Menorca-07999- Org.:L03070009 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

(....) QUART.- Modificar l’Annex I de les Bases específiques que regeixen les proves selectives, per a l’ingrés pel torn lliure i per
promoció interna, per proveir sis places de psicòleg de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017, de manera que:
- On diu: Titulació: Grau en Psicologia o titulació equiparable.
- Digui: Titulació: Grau en Psicologia i Màster en Psicologia General Sanitària, o titulacions equiparables.
(....)

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.
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, exepte que l’autoritat competent ho acordi expressament.
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