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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

4571

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de novembre de 2017 per
la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de cap d'equip
d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Casa del Mar
(BOIB núm. 152 de 04/12/2018)

Fets
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de novembre de 2018 per la qual es convoca,
pel procediment de concurs, el lloc de cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Casa
del Mar (BOIB núm. 152, de 4 de desembre de 2018).
2. El dia 13 de febrer de 2019 es va publicar en el tauler d'anuncis de la GAP Mallorca i en la web del Servei de Salut de les Illes Balears la
llista provisional de mèrits de l'únic aspirant a aquest procediment de selecció que era:
- María Isabel Llompart Porter, DNI 43.087.354-M............21,87 punts.
3. No s’ha presentat cap al·legació en el termini de quinze dies naturals a comptar des del següent al de la seva publicació de l'Acord citat en
el punt anterior.
4. Una vegada finalitzada la tramitació del procediment, es resol amb caràcter definitiu el concurs citat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/1033964

Fonaments de dret
1.Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
2. Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
3. Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual es regula el
sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (B.O.I.B. núm.
75, de 21/05/2011).
4. Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de desembre de 2012
pel qual es modifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (B.O.I.B. núm. 11/2013, de 22 de gener)
5. Resolució de 23 de maig de 2011, del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears, mitjançant la qual es dicten instruccions
per a l'aplicació de l'Acord de Mesa sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no
directiu del personal estatutari de gestió i serveis (B.O.I.B. núm. 87, de 11/06/2011).
Per tot això, dicto la següent
Resolució
1. Adjudicar, pel procediment de concurs, el lloc de treball de cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica
de salut (ZBS) de Casa del Mar a la Sra. María Isabel Llompart Porter, DNI 43.087.354-M.
2. Publicar la present resolució en el tauler d'anuncis de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, en la web del Servei de Salut i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució -que esgota la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que el dicta, en el termini
d'un mes a comptar des de l'endemà a la data en què s'hagi rebut la notificació, d'acord als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
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de 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. També pot interposar-se directament un recurs contenciós
administratiu davant la jurisdicció contenciós -administrativa en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data que s'hagi rebut
la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

Palma, 9 de maig de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/66/1033964

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Julio Miguel Fuster Culebras
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