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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

10630

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 Ponent, 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 Ponent 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/2018/128/1019213

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 Ponent 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. Qui figuri com a exclòs de la reserva per a persones amb discapacitat
—independentment del dret a esmenar defectes o presentar reclamacions contra l’exclusió— pot pagar la taxa del torn corresponent 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 la reserva per a persones amb discapacitat, tendrà dret a sol·licitar que se li torni la taxa abonada, d’acord amb la base 4.7 de la
convocatòria. Si ha estat exclòs de la reserva per a persones amb discapacitat, serà inclòs d’ofici en la llista definitiva d’admesos del torn
corresponent sempre que compleixi la resta de requisits.
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6. 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 Universitari Son
Espases, Carretera de Valldemossa, 79, 07020, Palma de Mallorca (Illes Balears).
7. 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.

Palma, 11 d’octubre de 2018
El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/128/1019213

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS TORN LLIURE
DNI

LLINATGES I NOM

50878754

AULI TURNER, CRISTINA MARGARITA

50109848

BELMONTE CUENCA, JULIO

43165198

BIBILONI MOLINA, MARIA ISABEL

X7076287S

BROGI , LEANDRO AUGUSTO

49612521

CANO JIMÉNEZ, PAULO ANDRÉS

48230039

CASTIBLANCO GOMEZ, EDGAR FABIAN

X9887455P

DE ABREU GRATEROL, LEIDY MAR

73259434

DIAZ ORTUÑO, EVA MARIA

X4900012

ESQUIVEL , DIANA ALEJANDRA

78214054

FABIÁN GONZÁLEZ, DAVID

14321533

FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA ELENA

43174436

FUSTER GONZÁLEZ, MIREIA

78206258

GÁLVEZ ESCALERA, IGNACIO

33988201

GARCÍA DE PAREDES PORRO, NICOLÁS

24388521

GARCIA HERRERO, ENRIQUE JUAN

18050270

GARCÍA ROCA, PABLO IGNACIO

48536945

GARCIA SEGURA, PILAR

70868492

GARCIA VASALLO, MARTA

73992237

GOMEZ GRAS, ERNESTO

73778151

GOMEZ ROMERO, GERMAN

78889734

GOROSTIAGA CASAS, AINHOA

43148695

HERAS MARTÍNEZ, ANTONIO JOSÉ

48405442

IBORRA ESCALONA, JAVIER

36137343

LLORCA GONZÁLEZ, MARÍA FERNANDA

X9888419

LOESENER , MAXIMILIANO

53591185

LÓPEZ MARTÍN, FRANCISCO PEDRO

45541274

MARGINET MANGAS, CAROLINA

53609525

MARISCAL GIL, MARTA

43106600

MELERO LARROCHA, CARMEN

43159004

MONTERROSO GARRIDO, ELENA

44967817

NAVAS TORRES, MACARENA

7981835

RODRÍGUEZ CALVO, ANTONIO
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43119034

ROMAGOSA JAUME, HELENA

43079615

SASTRE NADAL, MATIAS JAIME

24364372

TORRES PEREZ, JOSE VICENTE

30240314

VAZQUEZ LOPEZ-CEPERO, ALVARO

43093387

VERD RODRIGUEZ, MATEO

43150164

VILA AMENGUAL, MARIA FRANCISCA

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS TORN LLIURE DICAPACITAT
DNI

LLINATGES I NOM

47061136

ENRIQUEZ VALCARCEL, IRENE

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS TORN PROMOCIÓ INTERNA
DNI

LLINATGES I NOM

18232510

JODRA NADAL, RAFAEL
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LLISTA PROVISIONAL D'EXCLOSOS TORN LLIURE
DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D'EXCLUSIÓ

9430443

EL DRUBI VEGA, SUSANA

No al·lega la titulació requerida

47061136

ENRIQUEZ VALCARCEL, IRENE

Canvi de torn

44863503

OLIVAS DOLS, MARIA

Títol compulsa no vàlida
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