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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

10356

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 Llevant de Mallorca 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/2018/123/1018668

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 Llevant de Mallorca.
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 Llevant de Mallorca 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. Establir que les persones que figuren en la llista provisional d’exclosos per al torn de promoció interna —independentment del dret a
esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió— poden pagar la taxa del torn d’accés lliure dins del termini de deu dies hàbils
comptadors des de la data de publicació d’aquesta resolució. Si finalment són incloses en les llistes definitives d’admesos en el torn de
promoció interna, tendran dret a sol·licitar que se’ls torni la taxa del torn d’accés lliure, d’acord amb la base 4.7 de la convocatòria. Si han
estat excloses de la llista definitiva del torn de promoció interna, seran incloses d’ofici en la llista definitiva d’admesos en el torn d’accés
lliure i podran sol·licitar que se’ls torni la taxa del torn de promoció interna, d’acord amb la base 4.7 de la convocatòria.
5. Determinar que les persones que figuren com a excloses de la reserva per a persones amb discapacitat —independentment del dret a
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esmenar defectes o a presentar reclamacions contra l’exclusió— poden pagar la taxa del torn corresponent dins del termini de deu dies hàbils
comptadors des de la data de publicació d’aquesta resolució. Si finalment són incloses en les llistes definitives d’admesos en la reserva per a
persones amb discapacitat, tendran dret a sol·licitar que se’ls torni la taxa abonada, d’acord amb la base 4.7 de la convocatòria. Si han estat
excloses de la reserva per a persones amb discapacitat, seran incloses d’ofici en la llista definitiva d’admesos del torn corresponent.
6. 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, a la Universitat de les Illes
Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma.
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, 4 d’octubre de 2018
El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS TORN LLIURE SECTOR SANITARI LLEVANT (HOSPITAL DE MANACOR)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/123/1018668

DNI

LLINATGES I NOM

09797762

ABAD ESCAMEZ, CRISTINA

6271779

ALONSO PRADILLO, MARIO FERNANDO

54631961

ARIZABAL ARRIAGA, ELVA

33471526

BADIA SERRANO, VICENTE ANTONIO

X6956027E

BISOL , ROBERTA

X9781808T

BULILETE , OANA

78507696

CABALLERO GUTIÉRREZ, MARÍA CRISTINA

41624060

DILU ALTARRIBA, ANTONIA NATIVIDAD

78209383

FLUXÁ SABATER, PEDRO ANTONIO

8882996

GONZÁLEZ SAYAGO, INMACULADA

16073972

RUBI ALZUGARAY, INES

18450329

RUEDA RUBIO, RAQUEL

X3691295W

SALAS REDONDO, JUAN JOSE

44052573

SOLER GALINDO, LUCIA MARIA

41657660

TORRES MAYO, DIANELY

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS TORN LLIURE DISCAPACITAT SECTOR SANITARI LLEVANT (HOSPITAL DE
MANACOR)
DNI

LLINATGES I NOM

6965317

MOLANO IGLESIAS, RAÚL OSCAR

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS TORN PROMOCIÓ INTERNA SECTOR SANITARI LLEVANT (HOSPITAL DE
MANACOR)
DNI

LLINATGES I NOM

18227098

NICOLAU LLULL, MARGARITA

LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS TORN LLIURE SECTOR SANITARI LLEVANT (HOSPITAL DE MANACOR)
DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D'EXCLUSIÓ

73089574

ÁLVAREZ FERRER, CARLOS RAFAEL

Títol metge especialista no compulsat
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