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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

10641

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 d’octubre de 2018 per la
qual s’aproven les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir
places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anestesiologia i
reanimació del Servei de Salut de les Illes Balears, Sector Sanitari de Eivissa, convocat per la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de maig de 2018 (BOIB
núm. 67, de 31 de maig)

Fets
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de maig de 2018 (BOIB núm. 67, de 31 de
maig), modificada per la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de juny de 2018 (BOIB núm. 81, de 30
de juny), i amb convocatòria específica per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm.
107, de 30 d’agost) es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea
d’anestesiologia i reanimació del Sector Sanitari de Eivissa del Servei de Salut de les Balears.
2. La base 4.1 de la convocatòria estableix que, una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, el director general del Servei de Salut
dictarà una resolució per aprovar les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos del procés selectiu.
Per tot això dict la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/128/1019233

Resolució
1. Aprovar les llistes provisionals d’admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa
especialista d’àrea d’anestesiologia i reanimació del Sector Sanitari de Eivissa del Servei de Salut de les Illes Balears convocat per la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de maig de 2018 a què es refereix el punt 1 de l’apartat “Fets”. En
la llista provisional d’admesos en figuren el nom, els llinatges i el número del document d’identitat, i en la llista provisional d’exclosos en
figura també la causa de l’exclusió.
2. Advertir que, amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, fer possible que s’esmenin dins del termini i en la forma escaient, cada
aspirant ha de comprovar no només que no figura en la llista d’exclosos sinó que, a més, figura en la d’admesos.
3. Establir un termini de deu dies hàbils comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució per presentar reclamacions
—que no tendran caràcter de recurs administratiu— o per esmenar—si escau— el defecte o la causa que hagi motivat l’exclusió. Les
reclamacions que es presentin s’han d’entendre rebutjades si qui l’hagi presentat no apareix com a admès en la resolució amb què es
publiquin les llistes definitives. Qui no esmeni els defectes en el termini establit serà exclòs del procés selectiu. Així mateix, qui hagi detectat
errors en la consignació de les dades personals pot manifestar-ho en aqueix mateix termini.
4. Establir que qui figuri en la llista provisional d’exclosos per al torn de promoció interna —independentment del dret a esmenar defectes o
presentar reclamacions contra l’exclusió— pot pagar la taxa del torn d’accés lliure dins del termini de deu dies hàbils comptador des de la
data de publicació d’aquesta resolució. Si finalment és inclòs en la llista definitiva d’admesos en el torn de promoció interna, tendrà dret a
sol·licitar que se li torni la taxa del torn d’accés lliure, d’acord amb la base 4.7 de la convocatòria. Si ha estat exclòs de la llista definitiva del
torn de promoció interna, serà inclòs d’ofici en la llista definitiva d’admesos per al torn d’accés lliure sempre que compleixi la resta de
requisits, i podrà sol·licitar que se li torni la taxa del torn de promoció interna, d’acord amb la base 4.7 de la convocatòria.
5. Determinar que l'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 27 de gener de 2019, a les 10.00 hores, a l’Hospital Can Misses, Can
Misses, s/n, 07800, Eivissa (Illes Balears).
6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el web <www.ibsalut es> i en el tauler d’anuncis dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.
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Palma, 11 d’octubre de 2018
El director general
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)
Julio Miguel Fuster Culebras

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS TORN LLIURE
DNI
X8519817L

LLINATGES I NOM
BACCARI CACACE, MARIA ENA

7986477

CASQUERO MURCIEGO, ANGELA

X4619829A

GABRIELLI , GUSTAVO CARLOS

45800174

LOPEZ MENDEZ, ANAÏS

46935207

MARTIN GUIJARRO, DIEGO

38828738

NOGUEIRAS PEREZ, MARIA TERESA

46740871

RENGEL ROYO, ALFONSO

54878866

RESTREPO DE LA CRUZ, LUCY ISABEL

37682607

ROURA PALAY, EDUARDO

10571391

SANCHEZ TRABANCO, MARIA MONTSERRAT

12394715

VILLAVERDE LASO, LETICIA

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/128/1019233

LLISTA PROVISIONAL D'EXCLOSOS TORN LLIURE
DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D'EXCLUSIÓ

47252370

GALLO SANTACRUZ, SARA

No al·lega la titulació requerida

73595918

GOMEZ PEREZ, NEREA

No al·lega la titulació requerida

46407007

HERNANDEZ DELGADO, CRISTIAN

Títol compulsa no vàlida

47253756

RIPOLL CORONADO, LAURA ISABEL

No ha aportat el DNI

21992511

SANCHEZ INIESTA, JOSE FRANCISCO

No ha aportat la titulació, No ha aportat el DNI

47256824

ZANETTA GARCIA, CRISTIAN JORGE

No ha aportat el DNI

LLISTA PROVISIONAL D'EXCLOSOS TORN PROMOCIO INTERNA
DNI
7986477

LLINATGES I NOM
CASQUERO MURCIEGO, ANGELA

MOTIU D'EXCLUSIÓ
No ha aportat el certificat de serveis prestats
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