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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

81715

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de març de 2021 per la
qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el
concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea
d’anestèsia i reanimació dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

Fets
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de maig de 2018 es va aprovar la
convocatòria general en què s'estableixen les bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves
selectives per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d'àrea del Servei de Salut de les Illes Balears
corresponents a les ofertes d'ocupació pública per als anys 2016 i 2017 (BOIB núm. 67/2018, de 31 de maig; correccions d'errors en
el BOIB núm. 81/2018, de 30 de juny).
2. Per mitjà de les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d'agost de 2018 (BOIB núm. 107/2018,
de 30 d'agost), es varen convocar concursos oposicions per sectors sanitaris per cobrir places vacants de facultatiu/facultativa
especialista d'àrea d'anestèsia i reanimació dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/47/1084264

3. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de gener de 2021 (BOIB núm. 11/2021, de
26 de gener) es va aprovar la llista de persones que havien superat el procés selectiu i es donà un termini de vint dies hàbils per a que
presentassin la documentació que es relacionava.
4. Una vegada finalitzat aquest termini i revisada i conformada la documentació presentada, és procedent aprovar la resolució per la
qual es nomena personal estatutari fix i s'adjudiquen les places a les persones candidates aprovades que han acreditat
documentalment que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.
5. La senyora Nerea Gómez Pérez, del Sector Sanitari d'Eivissa, ha presentat escrit de renúncia, per la qual cosa cal declarar la pèrdua
dels seus drets en aquest procediment. En conseqüència, se l'exclou de la llista d'aprovats.
Fonaments de dret
1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la
Seguretat Social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.
4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes
Balears.
5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de maig de 2018 per la qual s'estableixen les bases
comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses
categories.
6. Les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d'agost de 2018 per les quals es convoquen per
sectors sanitaris concursos oposicions per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestèsia
i reanimació dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
7. L'article 72.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques disposa que, de
conformitat amb el principi de simplificació administrativa, es poden acordar en un sol acte tots els tràmits que, per la seva
naturalesa, admeten un impuls simultani.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 47
8 d'abril de 2021
Fascicle 64 - Sec. II. - Pàg. 12607

Per tot això dict la següent
Resolució
1. Nomenar personal estatutari fix de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestèsia i reanimació les persones que
figuren en l'annex d'aquesta resolució.
2. La presa de possessió s'ha d'efectuar 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. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini,
excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.
3. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que du a terme
cap activitat en el sector públic de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional— ho ha de
declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió per a que l'òrgan competent
n'acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.
4. D'acord amb la base 12.4 de la convocatòria el personal que ha obtengut una destinació definitiva no pot participar en els concursos
de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què es prengui possessió de la plaça bàsica.
5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/47/1084264

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en
el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, 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 la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 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.

Palma, 26 de març de 2021
El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera
De Presidència, Funció Pública i Igualtat
(BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

ANNEX
Llista de persones aspirants nomenades com a personal estatutari fix de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea
d'anestèsia i reanimació
Sector Sanitari Ponent
Torn lliure
Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom

****8754V

AULI TURNER, CRISTINA MARGARITA

****9848R

BELMONTE CUENCA, JULIO

****5198V

BIBILONI MOLINA, MARIA ISABEL

****7455P

DE ABREU GRATEROL, LEIDY MAR

****9434H

DIAZ ORTUÑO, EVA MARIA

****1136P

ENRIQUEZ VALCARCEL, IRENE
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Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom

****4054R

FABIAN GONZALEZ, DAVID

****1533P

FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA ELENA

****4436D

FUSTER GONZALEZ, MIREIA

****6258W

GALVEZ ESCALERA, IGNACIO

****8201C

GARCIA DE PAREDES PORRO, NICOLAS

****8521B

GARCIA HERRERO, ENRIQUE JUAN

****8492H

GARCIA VASALLO, MARTA

****8151Q

GOMEZ ROMERO, GERMAN

****9734X

GOROSTIAGA CASAS, AINHOA

****8695M

HERAS MARTINEZ, ANTONIO JOSE

****8419Y

LOESENER, MAXIMILIANO

****1185N

LOPEZ MARTIN, FRANCISCO PEDRO

****1274D

MARGINET MANGAS, CAROLINA

****9525K

MARISCAL GIL, MARTA

****6600T

MELERO LARROCHA, CARMEN

****9004X

MONTERROSO GARRIDO, ELENA

****9034Z

ROMAGOSA JAUME, HELENA

****9615V

SASTRE NADAL, MATIAS JAIME

****4372N

TORRES PEREZ, JOSE VICENTE

****3387N

VERD RODRIGUEZ, MATEO

Torn promoció interna

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/47/1084264

Núm. del document d'identitat
****2510L

Llinatges i nom
JODRA NADAL, RAFAEL

Sector Sanitari Migjorn
Torn lliure
Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom

****0851S

ARAGONA, ALESSANDRO

****0010L

CASTRO ARRANZ, CARLOS

****7778G

FUENTES PEÑA, ISABEL

****9400X

GABRIELLI, JIMENA DANIELA

****9603W

GANDIA GONZALEZ, PABLO

****3131M

GRACIA VINUESA, ESTER

****5599R

GUILLEN GUEDEZ, MARIA EUGENIA

****1298N

HERNANDEZ RIVAS, BEATRIZ

****9548P

LUDOVICI, ERIKA

****4485N

MIR DARDER, BARTOLOME

****0691W

SEGURA SAEZ, NATALIA

****9718Y

SOLER PEDROLA, MARIA

Sector Sanitari Tramuntana
Torn lliure
Núm. del document d'identitat
****7162S

Llinatges i nom
BARRIS ARENA, JAVIER ALBERTO
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Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom

****0012T

ESQUIVEL, DIANA ALEJANDRA

****0270P

GARCIA ROCA, PABLO IGNACIO

****6534A

MANSILLA MORET, JOSE LEONARDO

****2954A

TEJERO GARCIA, MIGUEL

****2242M

TORRENS MOLL, MARTA

****9208C

TORRES SALVA, MARGALIDA

Sector Sanitari Llevant
Torn lliure
Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom

****0401G

AMONGERO AMONGERO, FERNANDO

****2389P

BENAVIDES MEJIA, JAIRO JULIAN

****4544L

BOGUSZ, ANNA MARIA

****9607K

JIMENEZ JIMENEZ, VANESSA

****6458C

LEMA LOUZAN, MANUEL GONZALO

****9509Q

MORAL GARCIA, SANTIAGO

****5671V

MORELL GALLEGO, ANDRES

****4275C

PRADELLA, VITTORIO GIORDANO A

****1451G

PUIGGROS HERNANDEZ, PATRICIA

****4169P

RODRIGUEZ PLASENCIA, LISETH DOLORES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/47/1084264

Sector Sanitari Menorca
Torn lliure
Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom

****6181P

CANDAS SOLMOIRAGO, PABLO AURELIO

****3394T

CORDOBA HOLT, SABINA ALEJANDRA

****9979B

GARCIA LOPEZ, JESUS

****8940N

GARCIA ORELLANA, MARTA

****3310P

GIL GUEVARA, BRISEIDA JOSE

****8627C

VALLDEPERAS FERRER, SILVIA

****5665A

VIDAL MITJANS, PATRICIA

Sector Sanitari Eivissa
Torn lliure
Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom

****9817L

BACCARI CACACE, MARIA ENA

****6477A

CASQUERO MURCIEGO, ANGELA

****0039M

CASTIBLANCO GOMEZ, EDGAR FABIAN

****2370C

GALLO SANTACRUZ, SARA

****0174K

LOPEZ MENDEZ, ANAIS

****5207G

MARTIN GUIJARRO, DIEGO

****8738T

NOGUEIRAS PEREZ, MARIA TERESA

****0871H

RENGEL ROYO, ALFONSO

****8866S

RESTREPO DE LA CRUZ, LUCY ISABEL
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Núm. del document d'identitat

Llinatges i nom
RIPOLL CORONADO, LAURA ISABEL

****2607M

ROURA PALAY, EDUARDO

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/47/1084264

****3756A
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