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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

13242 Acord d'aprovació de l'Oferta d'ocupació pública 2018 de l'Àrea delegada de Seguretat Ciutadana de
l'Ajuntament de Palma

La Junta de Govern, en sessió de 19 de desembre de 2018 per acord núm. JGL_20181219_01_U75, va acordar el següent:

ACORD

I. APROVAR i EXECUTAR l’OOP’2018 de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, determinant el càlcul de la Taxa de Reposició d’Efectius,
prevista a l’article 19.Ú.5 i 7 de la LPGE 2018 per a policies locals, disposada en el 115% i determinada per 14 baixes o situacions
administratives, que no suposin reserva de lloc de treball i dues altes, però que no descompten per ser places de reingrés amb reserva de lloc
de treball i que es quantifica en un total de 16 places.

II. APROVAR i EXECUTAR l’OOP’2018, determinant el càlcul de la Taxa de Reposició d’Efectius de l’Àrea de Seguretat Ciutadana,
prevista a l’article Article 19.Ú.2 de la LPGE 2018, per a bombers, s’estableix en el 100% i que es quantifica en 5 baixes o situacions
administratives que no suposin reserva de lloc de treball i cap alta, amb un total de 5 places.

En quant a la determinació de la taxa addicional per a l’estabilització de l’Ocupació Temporal prevista a la LPGE 2018, de l’article
19.Ú.2.primer paràgraf (8 %), per a bombers, es quantifica en 0 places (8 % addicional de 5 places són 0,4).

III. CONDICIONAR la validesa d’aquest acord a que de l’Oferta d’Ocupació Pública d’aquests processos es faci l’aprovació i publicació en
el corresponent butlletí oficial entre el 2018 i el 2020 i APROVAR que acabat l’execució dels processos selectius derivats de la Taxa 
Addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal prevista a l’article 19.Uno.9 de la LPGE 2018, la Taxa de Cobertura Temporal en
cada àmbit haurà de situar-se per davall del 8%.

IV. Identificar les 21 places objecte de selecció dins de l’oferta d’ocupació pública 2018, en les següents:

Places de Funcionaris de Carrera

Cos de Bombers Palma

5 places de Bomber/a
Destinació:    Municipi de Palma
Grup:            C
Subgrup:       C2
Escala:          Administració Especial

Cos de la Policia Local de Palma

16 places de Policia Local
Destinació:    Municipi de Palma
Grup:            C
Subgrup:       C1
Escala:          Bàsica

V. ACORDAR que la Promoció Interna sigui del màxim percentatge legal possible.

VI. PUBLICAR aquest acord al BOIB i a la Intranet de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i PUBLICAR l’extracte de l’OOP en quant al Cos de
la Policia Local al BOE

VII. NOTIFICAR aquest acord als Sindicats de la Mesa General de Negociació Conjunta i a Registre de Personal.

VIII. COMUNICAR aquest acord a l’òrgan competent del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant al control establert a
LPGE’2017.19.Uno.6.6p.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini
per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu
fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament o a les
dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt
i notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via
contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 123 abans
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i
10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs
o acció que es consideri convenient.

   

Palma, devuit de desembre de dos mil devuit.

La Regidora de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana,
Acord de Junta de Govern de 28.10.2015

(BOIB núm.161 de 3.11.2015)
Decret de Batlia núm. 201713051 de 5.7.2017

(BOIB núm. 83 de 8.7.2017). 
  Angélica Pastor Montero

Decret de Batlia núm. 10931, de 15.6.2015 (BOIB núm. 92, de 23.6.2015)
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