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Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient
administratiu i es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu,
procediment abreujat núm. 272/2017

Fets
En data 25 de setembre de 2017 els interessats: Pedro Carlos Ayala Cladera, Antoni Bonet Rullán, Jeroni Xavier Carrió Genovart, Juan
Caldentey Roig, Nieves de Fuertes Bauzá, María del Pilar Díez Sanz, María del Carmen Fernández Murcia, Carolina Ferrer Martínez, María
Ángeles Font Clar, Eva María Gallego Cañellas, Jorge Grau Alonso, Pedro Gomila Torres, Isabel Gost Jordi, Patricia Ledesma García, Ingrid
León Cáceres, Nadal Llompart Forteza, María del Mar Martín Blas, Rocío Martínez García, Esther Pérez Niño, Cristina Pulido Fuentes,
Yolanda Revert Vidal, Lorenzo Salvá Ferré, Miguel Agustín Sastre Salom i José Luis Sureda Mora han interposat un recurs contenciós
administratiu, actuacions núm. 272/2017 que se segueixen pel procediment abreujat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma,
contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 30 de juny de 2017 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes
definitives d’admesos i exclosos a les borses, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i
substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
per al curs 2017-2018.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/27/1002490

1. Els articles 49 i 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. L’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Remetre l’expedient administratiu corresponent al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma.
2. Citar a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 272/2017, que se segueixen pel
procediment abreujat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, per tal que es puguin personar com a demandades davant
aquest Jutjat en el termini de nou dies des de la data de publicació d’aquesta Resolució.
3. Informar a les persones interessades que els demandats citats legalment poden comparèixer a les actuacions judicials dins el termini
concedit. Si ho fan posteriorment, se'ls ha de considerar part per als tràmits no preclosos. Si no hi compareixen oportunament,
continua el procediment pels seus tràmits, sense que hi hagi lloc a efectuar-hi, en estrades o de qualsevol altra forma, notificacions de
cap mena.

Palma, 20 de febrer de 2018
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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