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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

6154

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juny de 2017 per la qual
es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició
per cobrir places vacants de la categoria de conductor/conductora del Servei de Salut de les Illes
Balears, convocat per mitjà de la Resolució de 8 de setembre de 2015

Fets i fonaments de dret
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de setembre de 2015 es va convocar un concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de conductor/conductora (BOIB núm. 135/2015, de 12 de setembre).
2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de 19 de desembre de 2016 es va aprovar la llista de persones aspirants
que havien superat el procés selectiu (BOIB núm. 161/2016, de 24 de desembre).
3. Una vegada acabat el procés selectiu i revisada i conformada la documentació requerida en la base 11.2, és procedent aprovar la resolució
per qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen les places als aspirants aprovats que han acreditat documentalment que compleixen
els requisits exigits en la convocatòria.
4. El senyor Cosme Adrover Pizá, aspirant pel torn de promoció interna, ha presentat un escrit pel qual renuncia als drets que té per haver
superat el concurs oposició.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/74/981245

Per això, d’acord amb la base 12 de la convocatòria general, dict la següent
Resolució
1. Nomenar com a personal estatutari fix de la categoria de conductor/conductora les persones aspirants que figuren en l’annex I d’aquesta
resolució.
2. Adjudicar les places que s’indiquen en l’annex II d’acord amb els criteris establerts en la base 12.2 de la convocatòria.
3. Establir que 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 BOIB. Perdran aquest dret les persones que no s’incorporin en aquest termini a la destinació assignada, llevat dels casos
d’impossibilitat acreditada i apreciada per l’òrgan convocant.
4. Determinar que, abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que
duu 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 duu a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional—, ho ha de
declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la presa de possessió a fi que l’òrgan competent n’acordi la
declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.
5. Recordar que, d’acord amb la base 12.4 de la convocatòria, el personal que hagi obtingut una destinació definitiva no pot participar en els
concursos de provisió de places durant un termini mínim d’un any, comptador des de la data en què prengui possessió de la plaça bàsica.
6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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 d’haver-ne rebut la notificació, 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, en relació amb 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.
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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 d’haver rebut la notificació de la resolució, d’acord amb els articles 8.6 i 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, 6 de juny de 2017
El director general,
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques (BOIB 148/2015)

Annex I
Persones aspirants nomenades personal estatutari fix
Torn promoció interna

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/74/981245

DNI

LLINATGES I NOM

43062257

Merino Orpi, Juana Maria

43016969

Roig Vélez, Juan Jose

43122202

Martínez Cruz, Raúl

43121348

González Muñoz, Antonio Manuel

42975853

Oliver Zacarias, Antonio

42992385

Bestard Salom, Miguel

Torn lliure
DNI

LLINATGES I NOM

24262323

Villegas Martín, José

43103969

Sendino Herrero, César Andrés

18233658

Hierro Gordillo, Joaquín

43074389

Marina Coll, José Luis

50739924

Gómez Calderón, Ricardo

43016805

León García, Braulio

Annex II
Adjudicació de places
Torn promoció interna
DNI

LLINATGES I NOM

PLAÇA ADJUDICADA

43062257

Merino Orpi, Juana Maria

Atenció Primària de Mallorca

43016969

Roig Vélez, Juan Jose

Atenció Primària de Mallorca

43122202

Martínez Cruz, Raúl

Atenció Primària de Mallorca
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43121348

González Muñoz, Antonio Manuel

Atenció Primària de Mallorca

42975853

Oliver Zacarías, Antonio

Hospital U. Son Espases

42992385

Bestard Salom, Miguel

Atenció Primària de Mallorca

DNI

LLINATGES I NOM

PLAÇA ADJUDICADA

24262323

Villegas Martín, José

Atenció Primària de Mallorca

43103969

Sendino Herrero, César Andrés

Hospital Comarcal d’Inca

18233658

Hierro Gordillo, Joaquín

Atenció Primària de Mallorca

43074389

Marina Coll, José Luis

Atenció Primària de Mallorca

50739924

Gómez Calderón, Ricardo

Atenció Primària de Mallorca

43016805

León García, Braulio

Hospital U. Son Espases
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Torn lliure
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