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Notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 529
/2019

Us comunicam, a l'efecte de notificació i citació a termini, d'acord amb l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i sobre la base del requeriment fet per la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), que s'ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 529/2019,
contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d'octubre de 2019 per la qual es desestima el recurs
d'alçada interposat contra la llista definitiva de persones que van superar la fase d'oposició per cobrir places vacants de la categoria de
facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) en Anestèsia i Reanimació publicada el 27 de maig de 2019.
En conseqüència, quedau citat/citada a termini perquè pugueu comparèixer i personar-vos en el termini de nou dies davant la Sala
Contenciosa Administrativa núm. 1 del TSJIB, mitjançant procurador amb poder suficient i subscrita per lletrat. Igualment, us informam de
que en cas de personar-vos transcorregut el termini indicat sereu considerat com a part, sense que per aquesta causa hagi de retrotraure's ni
interrompre's el curs del procediment; en cas de no personar-vos oportunament continuaran els tràmits d'aquest procediment, sense que doni
lloc a cap notificació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/29/1055810

Palma, 5 de març de 2020
El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 10/2016)
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