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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

1411 Resolució del Rectorat del dia 8 de febrer de 2021 per la qual es prorroguen les borses de treball del
personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears va publicar al BOIB número 143, de 23 de novembre de 2017, la Resolució del Rector de 13 de novembre
de 2017 per la qual s'aprova la composició final del procés selectiu per formar part de la borsa de treball per cobrir, amb personal laboral
temporal o amb caràcter d'interinitat per raons justificades de necessitat i urgència, llocs de treball vacants d'aquesta universitat.

L'Acord normatiu 12005, del dia 20 de setembre de 2016, pel qual s'aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal
laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears (FOU 436, de 30
de setembre), estableix a l'article 16. Vigència de les borses, que, a partir de la publicació de la composició de les borses de treball, aquestes
tindran una vigència màxima de tres anys. Igualment les borses s'extingiran per acord de la comissió tècnica de seguiment i control o en cas
que se n'esgotin els integrants en actiu.

Vists els punts anteriors, aquest  Rectorat, fent ús de les atribucions que té conferides d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats, i els Estatus de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, resol:

. Prorrogar les borses de treball que es varen publicar al BOIB número 143,  per tal d'assegurar poder cobrir, amb personal laboralPrimer
temporal o amb caràcter d'interinitat per raons justificades de necessitat  i urgència, llocs de treball vacants d'aquesta  universitat.

. Publicar aquesta resolució al  i a la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears.Segon Butlletí Oficial de les Illes Balears

. Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar, potestativament, recurs de reposició en el terminiTercer  
d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació, davant el Rector d'aquesta universitat, o bé s'hi pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació, de
conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma,  8 de febrer de 2021

El rector
Llorenç Huguet
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