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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

10353

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 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 metge/metgessa d’urgència hospitalària del Servei de Salut de les
Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa convocat per mitjà de la Resolució del director
general del Servei de Salut de 28 de maig de 2018 (BOIB núm. 67/2018, de 31 de maig)

Fets i fonaments de dret
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. 67/2018, de 31 de
maig, modificada per la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2018 publicada en el BOIB
núm. 86/2018, de 12 de juliol) es varen aprovar les bases comunes que constitueixen el règim jurídic que regeix de manera uniforme el
desenvolupament de les proves selectives per cobrir les places corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2016 i 2017
aprovades pels acords del Consell de Govern de 16 de desembre de 2016 (BOIB núm. 158/2016, de 17 de desembre), de 27 de gener de 2017
(BOIB núm. 12/2017, de 28 de gener) i de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 157/2017, de 23 de desembre) del personal dependent del
Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de metge/metgessa d’urgència hospitalària.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/123/1018661

2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de juliol 2018 (BOIB núm. 101/2018, de 16
d’agost) es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa d’urgència hospitalària del Servei de
Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa.
3. La base 4.1 de la convocatòria general (Resolució del director general de 28 de maig de 2018 i la modificació posterior) 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

Resolució
1. Aprovar les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de
metge/metgessa d’urgència hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa convocat per mitjà
de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig 2018 (BOIB núm. 101/2018, de 16 d’agost), que
s’adjunten com a annex. En la llista provisional d’admesos figuren el nom, els llinatges i el DNI, i en la llista provisional d’exclosos en figura
també la causa de l’exclusió.
2. Amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, possibilitar que es corregeixin dins del termini establit i en la forma escaient, els
aspirants han de comprovar no només que no figuren en la llista d’exclosos sinó també que figuren en la d’admesos.
3. Determinar que els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta
resolució per presentar reclamacions —que no tendran el caràcter de recurs— o per esmenar el defecte que n’hagi motivat l’exclusió. Tota
reclamació que es presenti s’ha d’entendre rebutjada si qui l’hagi presentada no apareix com a admès en la resolució en què es publicaran les
llistes definitives. Qui no esmeni els defectes en el termini establit serà exclòs del procés selectiu. Així mateix, qui detecti errors en la
consignació de les seves dades personals ho pot manifestar en aquest mateix termini.
4. Determinar que l'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 25 de novembre de 2018, a les 10.00 hores, al Carrer Calvari, núm. 1,
(antic edifici de la Comandància) 07800 Eivissa.
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5. 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, 4 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 SECTOR SANITARI EIVISSA (HOSPITAL CAN MISSES)
DNI
X8101640M

AMBRASATH , SUSANA GUADALUPE

24222267

BARON ESPINOSA, AGUSTINA INMACULADA

74731735

FERNÁNDEZ ISLA, LINA EUGENIA

77588800

FERNÁNDEZ-TÁVORA PÉREZ, VIRGINIA

X2826196W

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/123/1018661

LLINATGES I NOM

GALLI, PEDRO

22472225

GARCERÁN AZORIN-GÓMEZ, JOSE ENRIQUE

30982354

GARCIA ARCOS, ISABEL

43515429

GARCIA LEZCANO, MARIO

47255588

GAY CABRERA, JOHN

43018927

GONZALEZ PAZ, JOSE MANUEL

14629633

GUZMAN BOLIVAR, MARIA DEL PILAR

75897046

IRAVEDRA GARCIA, MYRIAM

54877449

KLUSOVA NOGUINÁ, ELENA

46951778

MARI CORELL, MONTSERRAT

1936150

MARTIN DEL YERRO CASANUEVA, DAVID

49410358

OLIVEIRA JUNG BATISTA, YURI

75901588

RAMIREZ SORIANO, ADOLFO

5656332

ROMERO MAURELO, MARIA DOLORES

18045704

SANTALIESTRA GRAU, JESUS

48198651

SCHERNITZKI FELDSTEIN, KARIN

46959921

TUR PALAU, MONTSERRAT

18474851

VELAZQUEZ VELAZQUEZ, WILLYSON

31868116

VIDAL RUIZ, JOSÉ ANTONIO

31734112

VILLALBA BELTRÁN, GEMMA

49022149

ZUNIGA MEJIA, CECILIA
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LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS TORN LLIURE SECTOR SANITARI EIVISSA (HOSPITAL CAN MISSES)
DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D'EXCLUSIÓ

MATEO SIMON, ADRIAN

No ha aportat la titulació

49330255

VIERA RODRÍGUEZ, KAREN

No al·lega la titulació requerida
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