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Resolució del Director Gerent de I’Área de Salut de Menorca perla qual
s’aproven les llistes provisionais d’ admesos ¡ exclosos de la crida pública
amb carácter excepcional per seleccionar aspirants per als nomenaments
temporals de la categoria PodólegjPodóloga.

Antecedents
1. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de
18 de gener de 201 8va aprovar el model per fer una crida pública com a
procediment de carácter excepcional en aplicar el punt d de la disposició
transitória segona del Text refós que regula els procediments de selecció
de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per
mitjá de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i
especialitat (aprovat per l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’l 1 de
novembre de 2016, ratificat per l’Acord de Consell de Govern de 25 de
novembre de 2016).
2. La Resolució del director general del Servei de Salut de 31 d’octubre de
2019 perla qual es fa una crida pública amb carácter excepcional per
seleccionar aspirants per als nomenaments temporals de la categoria
Podóleg/Podóloga.
3. El sorteig realitzat en la reunió del 22 de març de 2019 de la Comissió de
Seguiment de la Borsa Única va determinar que, en els supósits d’empat, la
letra F fos la primera en l’ordre alfabétic a seguir per a la prelació
d’aspirants.

Finalitzat el termini de presentació de sollicituds, de conformitat amb
procediment de la crida, dict la següent
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Resolució

Aprovar les llistes provisionais d’ admesos ¡ exciosos, amb especifícació de la
causa d’exclusió, prevalent la puntuació resultant de la baremació deIs serveis
prestats en els centres del Sistema Nacional de Salut. En els supósits d’empat, es
segueix l’ordre alfabétic determinat pel sorteig públic.

Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut.

Presentació d’ aI’Iegacions

Els aspirants disposen de cinc dies hábils per presentar les al’legacions que
considerín oportunes en el Registre de la Geréncia de l’Área de Salut de Menorca
o per qualsevol de les vies establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’l
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Amb la finalitat d’agilitzar i facilitar el procediment de selecció, es recomana a les
persones aspirants que, quan l’allegació hagi estat presentada en registre aliens
al Servei de Salut, ho informin erwiant un fax al 971 487011, o un missatge
electránic a l’adreça hgmo.rrhh@hgmo.es, fent constar el número i la data de
registre de l’escrit.
Maó, 19 de novembre de 2019
El Director Gerent
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Romájullá Masip
Por delegació de signatura
del Director General del Servei de Salut (8018 10/201 6)
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Anexe:

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS 1 EXCLOSOS
CRIDA PÚBLICA ÁREA DE SALUT DE MENORCA

CATEGORIA
PODÓLEG/PODÓLOGA

ADM ESOS
Ordre
1

DNI
415***87

FLORIT PONS

ALEX

2

417***49

HUGUET VAQUERO

MIGUEL ÁNGEL

3

417***1O

PONS ADRIAN

NEUS

4

417***63

TORRES BENEJAM

JULIA

5

479***51

ANELLO ORTEGA

ANDREA

Llinatges

Nom

Puntuaciá
--

--

--

--

--

EXC LOSO S
DNI

Llinatges

Nom

Motiu Exciusió

