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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

7660

Resolució del director general del Servei de Salut del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es modifica la composició de la comissió de selecció del procediment per a seleccionar un lloc de
treball de cap/cap de grup de Targeta Sanitària, de la plantilla orgànica autoritzada d'Hospital Ca
Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

En el BOIB núm. 61 de 4 de maig de 2019 es va publicar la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual
es convoca, pel procediment de concurs, un lloc de treball de cap/cap de grup de Targeta Sanitària, de la plantilla orgànica autoritzada
d'Hospital Ca Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
La Sra. Victoria Lillo Beltrán, secretària de la comissió de selecció d'aquest procediment, ha comunicat al president de la mateixa que
incorren en ella motius d'abstenció i d'acord al punt 6 de la citada convocatòria procedeix nomenar a un nou vocal designat pel director
general del Ib-Salut.
Per part la gerència de l'hospital Can Misses s'ha proposat per a la seva substitució a la Sra. Concepción Palau Marí
Vist l'anterior pel present resolc:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/105/1039962

Nomenar com a secretària de la comissió de selecció del procediment per a seleccionar un lloc de treball de cap/cap de grup de Targeta
Sanitària, de la plantilla orgànica autoritzada d'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera a la Sra Concepción Palau
Marí , en substitució de la Sra. . Victoria Lillo Beltrán.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà a la data de la seva notificació. No es podrà interposar un recurs contenciós mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del
recurs de reposició, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini
de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de publicació de la resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

Palma, 29 de juliol de 2019
El Director General del Servei de Salut de les Illes Balears
(P.d. Resolució de la Consellera de Salut de 13 de gener de 2016; BOIB de 21 de gener de 2016)
Julio Miguel Fuster Culebras
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