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

186 Resolució del Rector del dia 11 de gener de 2021 per la qual es nomenen funcionaris de carrera els
aspirants aprovats en les proves selectives d’accés al subgrup C2 pel torn lliure, per a l'ingrés a l’
escala d’auxiliars administratius de cossos generals d’aquesta universitat

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives d'accés al subgrup C2 pel torn lliure, per a l'ingrés a l'escala
d'auxiliars administratius de cossos generals d'aquesta universitat, convocades per Resolució del dia 18 de març de 2019 (Butlletí Oficial de

 de 26 de març), i verificat que hi concorren els requisits exigits a les bases de la convocatòria, aquest Rectorat, en ús de lesles Illes Balears
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 funcionaris de carrera de l'escala d'auxiliars administratius de cossos generals d'aquesta universitat, subgrup C2, elsPrimer.
aspirants aprovats que s'indiquen 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, comptadors 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, 11 de gener de 2021

El rector
Llorenç Huguet
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ANNEX
Escala d'auxiliars administratius de cossos generals d'aquesta universitat, subgrup C2

Ordre procés selectiu DNI Cognoms i nom

1 ***6853** Gómez Montiel, Mercedes

2 ***0226** López Torres, Maria

3 ***6629** Quesada Ruiz, Ana Francisca

4 ***9522** Rausell Mañas, Beatriu

5 ***0824** Rayó González, Joan

6 ***3205** de Angulo Dols, Fernando José

7 ***9517** Calderón Blanco, Margarita

8 ***1977** Ordóñez Martínez, M. Mar

9 ***6479** Buades Garau, M. Assumpció

10 ***2803** Sánchez Pons, Maria

11 ***5845** León Maldonado, Vanesa

12 ***3362** Colom Coll, Maria del Camí

13 ***9560** Meca Gutiérrez, Catalina M.

14 ***8396** Latorre Sánchez, Francisca

15 ***1319** Carballo Alomar, M. Inés

16 ***4531** Hernández Gutiérrez, Esther

17 ***3383** Matas Cano, Alexandra

18 ***8916** Lladó Fuster, Isabel M.

19 ***3253** Adrover Vadell, Antònia Aina

20 ***6813** Oliver Sastre, Llorenç

21 ***2440** Gayà Coll, Aina

22 ***6228** Vela Pérez, Esther

23 ***2916** Salas Planas, Maria Guadalupe

24 ***0706** Chacón Reyes, Jesús

25 ***9888** Pascual León, M. Inés

26 ***0669** Seguí Abellán, Adela

27 ***8613** López Jiménez, Rosario

28 ***5079** Moranta Prieto, Margalida M.

29 ***1743** Montoro Blázquez, Adoración

30 ***5532** Escalas Garcia, M. J osé

31 ***4650** Munar Muntaner, Alícia

32 ***3698** Martínez Arenas, Ana M.

33 ***2847** Macías González, Liberto

34 ***9361** Barceló Ribas, Maties

35 ***2137** Arambul Castan, Jordi

36 ***1460** Granados Gamero, M. Teresa

37 ***8024** Hidalgo Marín, Paula

38 ***4646** Prats Pou, M. Esperança

39 ***7997** Tudurí Cladera, Laura

40 ***6067** Gómez Jaume, Manuel

41 ***8955** Mellado Artigas, Júlia

42 ***6700** Gelabert Suñer, Francina

43 ***2071** Martín Mas, Marina

44 ***7580** Pujulà Font, Cristina
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