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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

3930

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de febrer de 2014 per la qual
s’adjudica el lloc de cap d’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut (Z.B.S.) de Trencadors de
la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de Mallorca

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de desembre de 2013 es va aprovar la
convocatòria per la qual es convocava, pel procediment de concurs, el lloc de cap d’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut
(Z.B.S.) de Trencadors de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de Mallorca.
2. Per mitjà de l’Acord de la Comissió de Selecció del concurs per cobrir el lloc de cap d’equip d’atenció primària de la zona bàsica de salut
(Z.B.S.) de Trencadors de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de Mallorca publicat el 4 de febrer de 2014 es va proposar i es
va elevar a l’òrgan competent, el nom de la persona candidata a ocupar aquest lloc, per a resoldre de forma definitiva l’acord provisional.
3. Vist que no s’han presentat al·legacions a dita resolució provisional i de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de
2011 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 75/2011, de 21 de maig) pel qual es
regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut, i d’acord amb la
Resolució de 23 de maig de 2011 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es dicten instruccions per aplicar
l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 87/2011, d’11 de juny), dict la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/33/860101

Resolució
Declarar deserta la plaça de cap d’equip de les Z.B.S. de Trencadors.
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 publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 dels jutjats contenciosos administratius de Palma 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 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-hi.

Palma, 24 de febrer de 2014
El director general
Per delegació de signatura de la consellera d’Interior
(BOIB 47/2008 i BOIB 60/2008)
Miguel Tómas Gelabert
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