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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

2384

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica el lloc de
feina de cap de secció de la Central Corporativa de Compres i Logística dels Serveis Centrals del
Servei de Salut

Fets
1. El 28 de maig de 2019 es va publicar en el BOIB núm. 71 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de
27 de maig de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de secció de la Central
Corporativa de Compres i Logística dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
2. El 30 de maig de 2019 es va constituir la Comissió de Valoració, que —una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds (17
de juny de 2019)— va examinar totes les que s'havien presentat i va acordar publicar les llistes provisionals de persones aspirants
admeses i excloses (concretant-ne la causa de l'exclusió).
3. El 6 de setembre es varen publicar les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses.
4. El 21 d'octubre de 2019 es va publicar la llista provisional amb la puntuació dels mèrits al·legats per les persones candidates i se'ls
va concedir un termini de 10 dies hàbils per presentar-hi les al·legacions que consideressin oportunes. En aquest termini, les
senyores Maria Mercè Nadal Dolç i Georgina Gómez Parelló varen presentar al·legacions contra la llista provisional de puntuació
dels mèrits.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/29/1055576

5. La Comissió de Valoració ha estimar algunes de les al·legacions i, en coneqüència, publica la llista definitiva següent:
Llinatges, nom

Puntuació

Serra Garau, Andrés

85,245

Gómez Parelló, Georgina

61,890

Mesquida Oliver, Rafael

54,595

Nadal Dolç, Maria Mercè

48,650

Fiol Amengual, Francisca Magdalena

46,510

García Suau, María

38,190

Lorente Camiña, María del Carmen

32,700

Subirats Justes, Maria Cinta

27,240

Busquets Aloy, Antonia

25,415

Díaz Hernández, María José

24,920

Mingorance Carrascosa, María del Carmen

23,471

Ferrer López, María del Carmen

23,275

6. El vuit de gener es va dictar la resolució provisional del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'adjudica
el lloc de feina de cap de secció de la Central Corporativa de Compres i Logística dels Serveis Centrals del Servei de Salut i que va
esser publicada el passat dia 30, resolució que apart d'adjudicar provisionalment el lloc de feina, conferia a les persones interessades
un termini quinze dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per presentar les al·legacions que
considerin oportunes.
7. El terme per presentar al·legacions va concloure el passat dia 14 sense que s'hagi rebut cap.
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Fonaments de dret
1. Clàusula 6.1.3.c) de 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, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 13 de
maig de 2011 (BOIB núm. 75, de 21 de maig).
2. Base 6.5 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de maig de 2019 per la qual es convoca la
provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de secció de la Central Corporativa de Compres i Logística dels Serveis
Centrals del Servei de Salut.
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Adjudicar el lloc de feina de cap de secció de la Central Corporativa de Compres i Logística dels Serveis Centrals del Servei de
Salut al senyor Andrés Serra Garau, atès que és la persona candidata que ha obtingut la puntuació més alta.
2. Publicar aquesta resolució en els taulers d'anuncis dels Serveis Centrals i en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es).
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat de lo ContenciósAdministratiu, en el termini de dos meses a contar des de el dia següent al de la notificació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa Administrativa; tot aixó, sense perjudici de qualsevol altre recurs que s'estimi
procedent interposar para millor defensa del seus interessos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/29/1055576

Palma, 24 de febrer de 2020
El director general del Servei de Salut
Per delegació de la consellera de Salut
(BOIB núm. 10, de 21/012016, i BOIB núm. 119, de 28/09/2017)
Julio Miguel Fuster Culebras
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