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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

12549 Resolució del rector del dia 16 de desembre de 2019 per la qual es nomena funcionària de carrera l’
aspirant aprovada a les proves selectives d’accés al subgrup A2 pel torn lliure, per a l’ingrés a l’
escala de tècnics mitjans de cossos específics d’altres serveis, perfil cientificotècnic, d’aquesta
universitat

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives d'accés al subgrup A2 pel torn lliure, per a l'ingrés a l'escala de
tècnics mitjans de cossos específics d'altres serveis, perfil cientificotècnic, d'aquesta universitat, convocades per Resolució del dia 6 de febrer
de 2019 (Butlletí Oficial de les Illes Balears del dia 12 de febrer), i verificat que hi concorren els requisits exigits a les bases de la
convocatòria, aquest Rectorat, en ús de les atribucions que té conferides d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 24 de maig, i de conformitat amb l'article
35 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la CAIB, i la base tretzena de la
convocatòria, ha resolt:

. Nomenar funcionària de carrera de 'escala de tècnics mitjans de cossos específics d'altres serveis, perfil cientificotècnic, d'aquestaPrimer l
universitat, subgrup A1, l'aspirant aprovada que s'indica a l'annex d'aquesta resolució.

 La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini de tres dies comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta resolució al Segon.
.Butlletí Oficial de les Illes Balears

. De conformitat amb el que estableix l'article 13 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, d'incompatibilitats del personal al servei deTercer
les administracions públiques, el personal objecte del present nomenament per a la presa de possessió ha de fer la declaració a la qual es
refereix el primer dels preceptes que s'hi esmenten, o l'opció o la sol·licitud de compatibilitat previstes a l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26
de desembre.

. La qual cosa, complint l'article 40 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracionsQuart
públiques (LPACAP), us notific amb l'advertència que la resolució exhaureix la via administrativa, de conformitat amb el que estableix
l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats. Contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de notificació,
d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o,
potestativament i amb caràcter previ, recurs administratiu de reposició davant el Rector en el termini d'un mes (articles 123 i 124 de la Llei 39
/2015 esmentada). Tot això sens perjudici d'emprar qualsevol recurs que considereu oportú.

 

Palma, 16 de desembre de 2019

El rector
Llorenç Huguet

 

 

ANNEX
Escala de tècnics mitjans de cossos específics d'altres serveis, perfil cientificotècnic, d'aquesta universitat, subgrup A2

DNI 1r cognom 2n cognom Nom

***9326** Gomila Ribas Rosa Maria
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