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Resolució del Director Gerent de l’Área de Salut de Menorca per la qual
s’aproven les llistes definitives d’ admesos i exclosos de la crida pública amb
carácter excepcional per seleccionar aspirants per als nomenaments
temporals de la categoria Podóleg/Podóloga.
Antecedents
1. La Resolució del director general del Servei de Salut de les ¡lles Balears de
18 de gener de 2018 va 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 retós que regula els procediments de selecció
de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les riles 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 per la 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
lletra E tos la primera en l’ordre alfabétic a seguir per a la prelació
d ‘aspira nts.

Finalitzat el termini de presentació d’ahlegacions al llistat provisional d’admesos i
exclosos, de conformitat amb el procediment de la crida, dict la següent
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Resolució

Aprovar les llistes definitives ci’ admesos ¡ exclosos, amb especificació de la causa
d’exclusió, prevalent la puntuació resultant de la baremació deis serveis prestats
en eis centres del Sistema Nacional de Salut. En els supósits d’empat, es segueix
l’ordre alfabétic determinat pel sorteig púbhc.

Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant I’órgan que la dicta en el termini d’un
mes comptador des de l’endemá de la data de publicació d’aquesta resolució,
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’l d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de régim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autónoma de les ¡lles Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant
de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemá 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.

Maá, 28 de novembre de 2019
El Director Gerent
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Anexe:

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

TEGORIA

PODÓLEG/PODÓLOGA

ADMESOS

Ordre

DNI

Llinatges

1

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

Nom

Puntuaciá
--

--

--

--

--

EXCLOSOS

DNI

Llinatges

Ronda de MaIhú1er.l. E703 Maó

Nom

Motiu Exciusió

Menorca. Tel 97! 487000. Fax 971 48 70! 1

