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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

10448

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2020 per la
qual es modifica la relació de membres de la Comissió de Selecció del procediment per elegir la
persona que cobrirà el lloc de feina de cap de grup d’Admissió d’Urgències de l’Hospital Can Misses

Fets
1.El 18 de juny de 2020 es va publicar en el BOIB núm. 110 la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de juny de 2020 a
través de la qual es va convocar, pel procediment de concurs, el lloc de feina de cap de grup d'Admissió d'Urgències de l'Hospital Can
Misses.
2.El annex 3 d'aquesta resolució enumera les persones que integren la Comissió de Selecció del procediment mencionat en el punt anterior.
3.Aquest mes d'octubre s'han produït canvis en la situació laboral d'una de les vocals que integren dita Comissió de Selecció, raó per la qual
queda una plaça vacant i s'ha de designar a una persona que la substitueixi.
Per tot això, dict la següent
Resolució

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/188/1071497

1.Modificar l'annex 3, “Comissió de Selecció”, de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de juny de
2020 per la què es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de feina de cap de grup d'Admissió d'Urgències de l'Hospital Can Misses.
2.Nomenar la senyora Maria del Carmen Ligero Jiménez en substitució de la senyora Antònia Teresa Castell Massot (designada pel director
de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears)
3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut (www.ibsalut.es)
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes comptador a partir de
l'endemà de la seva notificació. No es podrà interposar un recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta
del recurs de reposició, d'acord amb el que es regula en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini d'un mes
comptador a partir de l'endemà a la dada 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 contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

Palma, 26 d'octubre 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, de 21/01/2016)
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