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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

10257

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 d’octubre de 2020 per la
qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició
per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pneumologia
i es designen les persones que integren el Tribunal qualificador

Fets
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 d'abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13
d'abril) es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de
pneumologia, entre d'altres especialitats. Aquesta resolució va ser modificada per altres dues: la de data de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm.
119/2020, de 7 de juliol) i la de data de 22 de juliol de 2020 (BOIB núm. 132/2020, de 28 de juliol).
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
de les Illes Balears dictarà una resolució per aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu, que
es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web www.ibsalut.es.
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3. Així mateix, la base 5.2 de la convocatòria fixa que les persones que integren el Tribunal qualificador han de ser designades pel director
general del Servei de Salut de les Illes Balears a través d'una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb una
antelació de, com a mínim, un mes abans de la data d'examen.
4. Per la seva part, la base 7.2. assenyala que, sempre que sigui possible, en la resolució en la qual es publiquin les llistes provisionals de
persones admeses i excloses es fixaran la data, l'hora i el lloc en el qual es realitzarà la prova.
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria
de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pneumologia dependents del Servei de Salut, convocat mitjançant les resolucions del director
general del Servei de Salut de les Illes Balears que s'assenyalen en el punt 1 de l'apartat “Fets” i que figuren en l'Annex 1 d'aquesta resolució.
En la llista provisional de persones admeses figuren el nom, els llinatges i el document d'identitat. En la llista provisional de persones
excloses figura també la causa d'exclusió.
2. Establir que, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar que es corregeixin en el termini i en la forma procedent, les
persones aspirants han de comprovar no només que no figuren en la llista de persones excloses sinó que, a més, han de confirmar que figuren
en la de persones admeses.
3. Disposar que, tal i com indiquen les bases de la convocatòria, les persones aspirants tenen un termini de deu dies hàbils comptadors des de
l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions, que no tindran caràcter de recurs, o per reparar el defecte que hagi
motivat l'exclusió. Les reclamacions que es presentin s'han d'entendre rebutjades quan les persones que les hagin presentat no apareguin com
admeses en la resolució en què es publiquin les llistes definitives. Les persones que no reparin els defectes en el termini establert seran
excloses del procés selectiu. Així mateix, les qui hagin detectat errors en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en
aquest mateix termini.
4. Determinar que la persona que figuri en la llista provisional de persones excloses per al torn de promoció interna -independentment del
seu dret a reparar defectes o a presentar reclamacions contra l'exclusió- pot pagar la taxa del torn d'accés lliure dins del termini de deu dies
hàbils comptadors des de la data de la publicació d'aquesta resolució. Si finalment és inclosa en les llistes definitives de persones candidates
admeses en el torn de promoció interna, tindrà dret a sol·licitar la devolució de la taxa del torn d'accés lliure, d'acord amb el que disposa la
base 4.7 de la convocatòria. Si ha estat exclosa de la llista definitiva del torn de promoció interna, serà inclosa d'ofici en la llista definitiva de
persones admeses en el torn d'accés lliure i podrà sol·licitar-la devolució de la taxa del torn de promoció interna.
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5. Resoldre que les persones que figuren com a excloses en la reserva per a persones amb discapacitat, independentment del seu dret a
reparar 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 la publicació d'aquesta resolució. Si finalment són incloses en les llistes definitives de persones candidates
admeses en la reserva per a persones amb discapacitat, tindran dret a sol·licitar que se les torni la taxa abonada, d'acord amb el que disposa 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 de
persones candidates admeses del torn corresponent.
6. Designar les persones que integren el Tribunal qualificador del procés selectiu, que figuren a l'Annex 2.
7. Informar que l'examen es realitzarà el dia 24 de gener de 2021, a las 10:00 hores, en els llocs següents:
Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es
s'especificaran els edificis i les aules on es realitzarà l'examen.
Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703 (Maó)
Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.
8. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal al web www.ibsalut.es i en el tauler d'anuncis dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant de l'òrgan que la dicta en el
termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del 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.
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També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb
els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol
un altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

Palma, 21 d'octubre de 2020
El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm.10, de 21/01/2016)

ANNEX 1
Llista provisional de persones aspirants admeses en el concurs oposició convocat per cobrir places bàsiques vacants de la categoría
de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pneumologia
Llista provisional de persones admeses. Torn lliure
DNI

LLINATGES I NOM

SECTOR

***6319**

BALAGUER BALAGUER, CATALINA

HUSE

***7679**

BINIMELIS VARELLA, ALICIA

HUSE

***3995**

CERDA MONCADAS, MARIA

HUSE

***7319**

FIORENTINO ROSSI, FEDERICO GONZALO

HUSE

*****7708

NERVO, ELISABETTA

HUSE

***8941**

RAMON CLAR, LUISA

HUSE

***0862**

RODRIGO TROYANO, ANA MARIA

HUSE

***2608**

TOLEDO PONS, NURIA

HUSE

***1165**

VERDU RIVERA, FRANCISCO JAVIER

HUSE
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DNI

LLINATGES I NOM

***5333**

ALBALADEJO DAVALOS, ANTONIO

HMAN

***1667**

EXTREMERA FUENTES, RAQUEL

HMAN

****0404*

KERSUL, ANA LUISA

HMAN

*****7708

NERVO, ELISABETTA

HMAN

****9399*

PARDINI, VANINA ELIANA

HMAN

***8941**

RAMON CLAR, LUISA

HMAN

***0862**

RODRIGO TROYANO, ANA MARIA

HMAN

***2608**

TOLEDO PONS, NURIA

HMAN

***1165**

VERDU RIVERA, FRANCISCO JAVIER

HMAN

DNI
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SECTOR

LLINATGES I NOM

SECTOR

***6319**

BALAGUER BALAGUER, CATALINA

HUSLL

***2065**

BAUZA DEROULEDE, JUAN BERNARDO

HUSLL

***0447**

BERRAONDO FRAILE, JAVIER IGNACIO

HUSLL

***6549**

GUAL CAPLLONCH, MARIA DEL PILAR

HUSLL

*****7708

NERVO, ELISABETTA

HUSLL

***2725**

OLIVER TERRASA, CRISTINA

HUSLL

***8941**

RAMON CLAR, LUISA

HUSLL

***0862**

RODRIGO TROYANO, ANA MARIA

HUSLL

***9413**

SANCHEZ DALMAU, AIDA

HUSLL

***2608**

TOLEDO PONS, NURIA

HUSLL

***1165**

VERDU RIVERA, FRANCISCO JAVIER

HUSLL

DNI

LLINATGES I NOM

SECTOR

***5516**

CORDOVA DE LAS CASAS, AARON CARLO

ASEF

***5163**

DIAZ JIMENEZ, MARIA

ASEF

***4909**

GIMENO CASANOVA, LUCIA

ASEF

***0706**

MOLINS MILLAN, ELENA

ASEF

*****7708

NERVO, ELISABETTA

ASEF

***2608**

TOLEDO PONS, NURIA

ASEF

***5047**

TORRES FORNERI, SILVIA

ASEF

***1165**

VERDU RIVERA, FRANCISCO JAVIER

ASEF

Llista provisional de persones admeses. Promoció interna
DNI
***0724**

LLINATGES I NOM
VILLAVERDE GONZALEZ, JOSE MANUEL
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Llista provisional de persones excloses. Torn lliure
DNI
***6658**

LLINATGES I NOM
MACIA PALAZON, MARIA ASUNCION

SECTOR
HUSLL

MOTIU D'EXCLUSIÓ
Taxa insuficient o pagament no acreditat

ANNEX 2
Persones que integren el Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu
/facultativa especialista d'àrea de pneumologia
Titulars
President: Ernest Sala Llinás
Secretari: Rafael Estades Soto
Vocal nacional 1: Salvador Pons Vives
Vocal nacional 2: Amparo Romero Plaza
Vocal 1: Mónica De la Peña Bravo
Vocal 2: Araceli Muñoz Vidal
Vocal 3: Miguel Carrera Lamarca
Vocal 4: José Serrano Pariente
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Suplents
President: Francisco De Borja García-Cosio Piqueras
Secretari: Luis Alberto Lasheras Pérez
Vocal nacional 1: Jaume Sauleda Roig
Vocal nacional 2: Álvaro de Astorza Vergara
Vocal 1: Andreu Maimó Bordoy
Vocal 2: Zaid Al Nakeeb Al Nakeeb
Vocal 3: Antonia Mayol Mateu
Vocal 4: Antonia Fuster
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