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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

4500

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de febrer de 2014 per la qual
es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, 1 plaça del grup A1 a la Gerència del Sector Sanitari de
Llevant del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-3/14)

Antecedents
1. El 13 de novembre de 2013, es va publicar en el BOIB núm. 156 el Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat de 16 d’octubre de 2013 relatiu a
l’establiment d’un procediment extraordinari i específic de selecció de personal estatutari temporal, pel sistema de concurs, per cobrir amb
caràcter temporal places de les plantilles de les gerències del Servei de Salut de les Illes Balears en cas de manca de disponibilitat de personal
inscrit en la borsa de treball o quan no hi hagués cap borsa de la categoria corresponent.
2. Des de la Gerència del Sector Sanitari de Llevant s’ha sol•licitat al director general del Servei de Salut que aprovi la convocatòria de 1
plaça del grup A1 i de la categoria Facultatiu especialista d’àrea, especialitat Medicina Física i Rehabilitació atès que no hi ha cap borsa
d’aquesta categoria.
3. Les bases, els models i els barems d’aquesta convocatòria són els que es varen aprovar en els annexos del Pacte esmentat, sobre els quals
el director general competent en matèria de funció pública ha informat favorablement, d’acord amb la normativa pressupostària vigent.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/36/861308

4. D’acord amb la clàusula 4 del Pacte, les convocatòries específiques s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears a fi de donar
publicitat a la resolució per la qual es convoquen, amb caràcter temporal i per concurs, diverses places de diferents categories, i per consultar
les bases íntegres s’ha de remetre a la pàgina web <http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans> i als taulers d’anuncis
dels Serveis Centrals del Servei de Salut i de les gerències d’atenció primària, d’atenció hospitalària i del 061.
Per tot això i atès que hi ha disponibilitat pressupostària i que és necessari nomenar personal temporal per cobrir places a la Gerència del
Sector Sanitari de Llevant, en virtut de les competències delegades en el punt 2.a de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 9 d’abril
de 2008 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 48/2008,
de 10 d’abril), dict la següent
Resolució
1. Aprovar la convocatòria pública per cobrir, amb caràcter temporal interí, les places següents de personal estatutari:
Nre. de places
1

Categoria
Facultatiu especialista d’àrea

Especialitat
Medicina Física i Rehabilitació

2. Informar que la Comissió de Selecció que ha de resoldre la convocatòria estarà formada per les persones següents, als efectes d’abstenció i
recusació (regulades en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i en els articles 21 i 22 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears):
– Bernardo García de la Villa Redondo, Cap de Servei, Coordinador d’Equips Mèdics, president
– Werner Brill Kremer , Cap de Servei de l‘hospital Manacor, vocal 1
– María Angels Farreny Balcells, Cap de Servei de Son Llatzer, secretaria
3. Publicar íntegrament les bases, el barem i el model de sol•licitud i el d’autobarem a la pàgina web
<http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans> i als taulers d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut i de les
gerències d’atenció primària, d’atenció hospitalària i del 061.
4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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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 comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i 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 el jutjat contenciós administratiu de Palma, en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de febrer de 2014
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El director general del Servei de Salut
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB 48/2008)
Miquel Tomàs Gelabert
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