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Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 10 de gener de 2022 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de
promoció interna temporal d’ una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 158 de 16/11/2021) i s’adjudica la plaça

Antecedents
1.Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca de 12 de novembre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir,
pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de Tècnic de Gestió de Sistemes i Tecnologies de la informació de la plantilla
orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d'Inca (BOIB núm. 158 de 16/11/2021).
2.Una vegada finalitzat el procés selectiu, amb data 3 de gener de 2022, la Comissió de Selecció ja que només s´' ha presentat una persona
que compleix tots els requisits exigits a la convocatòria i amb la documentació i mèrits aportats queda acreditada l'experiència professional
per ocupar la plaça, acorda la llista definitiva dels aspirants d' admesos i exclosos amb les puntuacions obtingudes corresponents a la
convocatòria del procediment de promoció interna temporal d´una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l'
Hospital Comarcal d'Inca.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/1103817

En virtut de les consideracions anteriors i d'acord amb la Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016 (BOIB núm. 10 de 21 de
gener), per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears,
(BOIB NÚM 31 04/03/2021 i modificació BOIB núm 39 20/03/2021) de delegació de firma de la convocatòria, tramitació i resolució de la
promoció interna temporal del personal estatutari fix del Servei de Salut, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la llista definitiva d' admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal, d´una
plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l'Hospital Comarcal d'Inca.
2. Adjudicar la plaça al Sr. Antoni Joan Colombás Salas amb DNI:43056510G.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el
termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver
rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 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 oportú interposar-hi.

Inca, 10 de gener de 2022
La directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca
(BOIB núm. 31/2021 i 39/2021)
Soledad Gallardo Bonet
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