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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

1997

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de febrer de 2017 per la
qual s’anul•la la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina
de cap del Servei d’Urgències de l’Hospital Comarcal d’Inca

Fets
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de febrer de 2017 (BOIB núm. 22/2017, de 21
de febrer) es va convocar la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei d’Urgències de l’Hospital
Comarcal d’Inca (exp. HCIN-PA-2/17).
1. S’ha observat que la provisió d’aquest lloc de feina no s’ha de regir pel procediment establit en la convocatòria, sinó pel procediment que
es regula en l’Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de
desembre de 2012 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de
provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 11/2013, de 22
de gener), el punt del qual 2.4 estableix que “així mateix, s’han de cobrir també pel sistema de lliure designació, atès que requereixen una
responsabilitat i una confiança especials, els càrrecs corresponents a coordinador o cap d’unitat d’admissió o d’urgències, que es caracteritzen
pel fet que poden ser ocupats tant per personal estatutari sanitari com per personal estatutari de gestió i serveis del subgrup A1”.
Per tot això dict la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/26/972946

Resolució
1. Anul·lar la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de cap del Servei d’Urgències de
l’Hospital Comarcal d’Inca.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut i de
l’Hospital Comarcal d’Inca, de conformitat amb l’article 23 del Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, de selecció de personal estatutari i
provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També s’hi pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
No obstant això, els interessats poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictada en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins que no s’hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició, d’acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 24 de febrer de 2017
El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut
(BOIB 10/2016 i BOIB 72/2016)
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