EDICTE
Resolució núm. 2019/556 de Presidència, de data 18 d'octubre 2019, relativa a la modificació
dels membres del Tribunal de la convocatòria d’AUXILIAR D’INTERNAT, que diu:

Que des del Consell Insular de Menorca s’ha sol·licitat al Govern de les Illes Balears,
Conselleria de Salut i Consum, la modificació de la designació dels dos membres, vocal titular
i suplent, del tribunal d’auxiliar d’internat.
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Que en data 14 d’octubre de 2019, la Conselleria de Salut i Consum, Servei Salut del Govern
de les Illes Balears ha comunicat els membres del Tribunal d’auxiliar d’internat.
D'acord amb el punt quart del Decret de presidència núm. 425/2019, de 10 de juliol, (BOIB ext.
núm. 95, d’11-7-2019) de determinació de les atribucions dels consellers executius caps dels
respectius departaments, en els supòsits d’absència, malaltia o altre impediment dels
consellers executius, el conseller executiu corresponent serà suplert per la presidència del
Consell Insular de Menorca.
En exercici de les competències establertes per la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells
insulars, RESOLC:
PRIMER.- Modificar la Resolució núm. 67 de data 13 de setembre de 2019 de nomenament
de Tribunal en el sentit següent:
Allà on diu:
"Vocals:
Titular: Margarita Faner Taltavull, auxiliar d’infermeria (C2), de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Suplent: Maria Moya Quintero, auxiliar d’infermeria (C2), de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
Ha de dir:
"Vocals:
Titular: M.Angeles Folgueira, auxiliar d’infermeria (C2), de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Suplent: M.Estela Seguí Pons, auxiliar d’infermeria (C2), de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
SEGON.- Notificar aquesta resolució als membres nomenats.
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TERCER.Publicar
aquesta
Resolució
a
la
web
del
Consell
Insular
(www.cime.es/oposicions.cime.es) i al tauler d'edictes en la Seu de Ciutadella i Maó, als
efectes prevists en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que
corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l'acord precedent, que
posa fi a la via administrativa, podeu interposar els recursos següents:
- En el termini d'un mes a partir de l'endemà del dia que rebeu aquesta notificació,
recurs potestatiu de reposició davant aquesta Presidència. Aquest recurs s'entendrà
desestimat si no se us ha notificat la resolució quan hagi transcorregut un mes des
que l'haguéssiu interposat. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició
podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma.
- En el termini de dos mesos a partir de l'endemà del dia que rebeu aquesta
notificació, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma sempre que no haguéssiu interposat recurs potestatiu de reposició, atès
que en aquest cas haureu d'esperar que se’n dicti resolució.
Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu
procedent en dret.
Tot l'anterior s’ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn
l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar,
excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

La secretària
Rosa Salord Oleo

Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que consta en aquest document
Rosa Salord Oleo
18/10/2019 14:05:23
Firma
Maó

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

