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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

7656

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de juliol de 2018 per la
qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic dependents del Servei de
Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48, de
19 d'abril)

Fets i fonaments de dret
1. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 d'abril de 2018 —publicada en el BOIB núm. 48, de 19
d'abril— per la que es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en laboratori
dependents del Servei de Salut de les Illes Balears
2. La base 5.2 de la convocatòria.
Per tot això dict la següent
RESOLUCIÓN
1. Designar els membres del Tribunal qualificador del procés selectiu, els noms dels quals s'indiquen a l'annex que acompanya a aquesta
resolució.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/89/1013320

2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. També pot interposar-se qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
No obstant això, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que
s'hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 12 de juliol de 2018
El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)
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ANNEX
Tribunal qualificador

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/89/1013320

President/presidenta:
Titular: : Eulogio Guerra Rodriguez
Suplent: Marisol Caho Moya
Vocals titulars:
Ricardo González Herreros
José Oliveros Cala
Maria del Mar Tomé López
Juan Martínez Morales
Vocals suplents:
Jesús Antonio Molina Pardos
Francisco Javier Garcia Gonzalez
Jorge Juan Sánchez de la Cueva
Amaia Ochoa Ormazabal
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