Núm. 31
9 de març de 2019
Sec. II. - Pàg. 8383

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

2033

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de març de 2019 per la
qual es designen els membres del tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants
de la categoria d'infermera/infermer de salut mental dependents del Servei de Salut de les Illes
Balears

Fets i fonaments de dret
Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14/2019, de 31 de
gener) es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermera/infermer de salut mental dependents del Servei
de Salut de les Illes Balears.
Per això i d’acord amb la base 5.2 de la convocatòria, dict la següent
Resolució
1. Designar els membres del tribunal qualificador del procés selectiu, que figuren en l’annex.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/31/1028913

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol un altre recurs que es consideri procedent
interposar-hi.

Palma, 6 de març de 2019
El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
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Annex
Membres del tribunal qualificador
Presidenta titular:
Ana Isabel Castaño Fernández
Presidenta suplent:
Marta Vilardell Balasc
Vocals titulars :
Catalina Sureda García
Maria Eloísa Sánchez Torres
Elvira Sánchez Melero
Margalida Amengual Tormo
Vocals suplents:
Maria Ángeles Rey Pena
Elena Clarí Hidalgo
Maria Lourdes Alcalá Aranda

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/31/1028913

Francesca Hernández Terrassa
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