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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

3111

Correcció d’errors de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 30 de març
de 2020 de revocació de determinades resolucions denegatòries de sol·licituds de tramitació
d'expedients de regulació temporal d'ocupació, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
número 46, de 30 de març de 2020

Atès que s'ha advertit un error en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 30 de març de 2020 de revocació de
determinades resolucions denegatòries de sol·licituds de tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (edicte número 3087,
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 46, de 30 de març de 2020), de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se'n publica la correcció següent:
La versió castellana diu: «5. Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso
administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente, sin perjuicio de interponer cualquier otro que estime oportuno en defensa de los derechos de cada uno de los interesados».

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/48/1057022

Ha de dir: «5. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer una demanda ante el Juzgado Social de
Palma en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, si
procede, cualquier otra medida que estimen pertinente en defensa de su derecho».
La versió catalana diu: «5.Contra la present resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la recepció de la present, sense
perjudici d'interposar qualsevol altre que estimi oportú en defensa dels drets de cadascun dels interessats».
Ha de dir: «5. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar una demanda davant el Jutjat Social de Palma
en el termini de dos mesos a partir de l'endemà d'haver rebut aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 69 de la Llei 36/2011,
de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense perjudici que els interessats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre mesura que
considerin pertinent en defensa del seu dret».

Palma, 1 d'abril de 2020
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez
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