Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de
setembre de 2021 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones
aspirants admeses i de persones excloses en el concurs oposició per cobrir
places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta
ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears
Fets
1.- Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 22 de juny de 2021 (BOIB núm. 85, de 29/06/2021) es va aprovar la
convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es va designar el tribunal
qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari
fix de la categoria de terapeuta ocupacional.
2.- La base 5.1. 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 la qual s’aprovaran les llistes provisionals de persones
aspirants admeses i de persones excloses del procés selectiu, que es publicarà al
portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de
les Illes Balears.
3.- D’altra banda, per tal que les persones aspirants puguin conèixer amb la
suficient antelació la data d’examen, el Servei de Salut de les Illes Balears avança
en aquesta resolució on s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants
admeses i de persones excloses el dia en què es farà l’exercici de la fase d’oposició
en lloc de publicar aquesta informació amb les llistes definitives, tal i com estableix
la base 8.1. de la convocatòria.
Fonaments de dret
1.- Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de
juny de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants
de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional.
2.- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, i les disposicions que la despleguen.
3.- Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
4.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.- Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i
provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, vigent amb
rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtud de la disposició transitòria sisena
de la Llei 55/2003.
6.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Per tot això dict la següent
Resolució
1.- Aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i de persones
excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix
de la categoria de terapeuta ocupacional convocat mitjançant la resolució del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears que s’assenyala en el punt 1
de l’apartat “Fets” i que estan a 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 s’especifica 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 apareixen en la de persones admeses.
3.- Disposar que les persones aspirants tenen un termini de cinc 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 a 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.- Recordar que, tal i com estableixen les bases de la convocatòria, el fet de figurar
a la llista de les persones admeses no suposa que l’Administració reconegui que la
persona aspirant compleix els requisits exigits en aquest procés selectiu.
L’admissió en aquest concurs oposició està condicionada a l’obligat compliment de

tots els requisits exigits en l’Annex 1 de la Resolució del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021, la verificació documental dels
quals es realitzarà amb posterioritat, en el moment de la presa de possessió.
5.- Informar que l’examen es realitzarà el diumenge dia 28 de novembre de 2021,
a les 10.00 hores. El lloc es farà públic pròximament a través del portal web del
Servei de Salut de les Illes Balears i de la seu electrònica del Govern de les Illes
Balears.
6.- Publicar aquesta resolució en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears
i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar
un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes
Balears 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.
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 altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 13 de setembre de 2021
El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Firmado por JULIO MIGUEL FUSTER
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Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020)

Annex 1
Llista provisional de persones aspirants admeses en el concurs oposició
convocat per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria
de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES TORN LLIURE

DNI

LLINATGES I NOM

***3745**

ADROVER LLULL , MARGALIDA

***8519**

AL-MESRI RODRÍGUEZ , NADER

***1543**

ANDREU MUNTANER , SABINA

***9506**

ANTEQUERA VELASCO , MONICA

***2431**

BABÍO GARCÍA , ALBA

***6112**

BASILIO FERNANDEZ , GUADALUPE

***3914**

BLANCO VILA , MARTA

***0070**

BONET TORRES , CRISTINA

***4049**

BONET TORRES , MARÍA NIEVES

***3952**

CABELLO ESCUDÉ , ELISABET

***8532**

CANALS SALLENT , KIRIAN

***2435**

CANO HERNANDEZ , NOEMI

***2750**

CANOSA LOPEZ , NATALIA

***5576**

CARRASCO HOPE , SARA

***4512**

CIFRE GILI , ANTONI

***4195**

CÓRDOBA BORRÁS , DIANA

***1638**

CUSCÓ CONDE , ANA

***2345**

DELMONTE HERNÁNDEZ , LAURA

***7332**

DIAZ HORMIGO , ELENA

***3104**

DOMINGUEZ ESTEVEZ , BEATRIZ

***8143**

ESCRIVA CLAR , BENJAMÍN

***8949**

EXPOSITO IRIGARAY , LORENA

***0444**

FERNANDEZ LOPEZ , JAVIER

***2486**

FERRA CHACON , INMACULADA

***9724**

FERRA GARCIA , JOSE DANIEL

***9634**

FILIU SANCHEZ , ALEJANDRO

***8811**

FRANCISCO BLANCO , MANRESA

***8153**

GAYA BARROSO , AINA-ISABEL

***6186**

GUZMAN OTANO , ANA

***3559**

LLOMPART VILA , MARIA ÀNGELS

***2606**

LLORENTE JUANES , ELENA

***0259**

LÓPEZ BASSA , EVA MARÍA

***0530**

LÓPEZ SÁNCHEZ , CRISTINA

***3620**

LOPEZ VICENS , ARANZAZU

***2919**

LUNA AMORES , CLAUDIA

***1000**

MARCO SABATER , ANTONIO

***3271**

MARQUEZ SANCHEZ , MARIA DEL PATROCINIO

***9953**

MARTINEZ SALVADOR , CRISTINA

***0189**

MIR DARDER , LEOPOLDO

***3585**

MOYA OCAÑA , ANDREA

***6587**

MUSOLAS CARDONA , MARINA

***2478**

PIOLETTI , LAURA

***5928**

PLANAS GAYA , ANTONIA NEUS

***7414**

PLATA MANZANARES , CARLOS

***9166**

QUIROGA PARADA , DIANA CAROLINA

***7841**

RAMON BARCELO , MARGALIDA

***2857**

RAMÓN MARÍ , AMELIA

***7862**

REPRESA MARTÍNEZ , AGUEDA

***0840**

ROBERTO PARREÑO , ALONSO

***6105**

RODRIGUEZ MARAZUELA , ADRIÁN

***3752**

ROMERO BEIRO , OLGA

***9970**

SAMPOL GILI , MARIA ANTÒNIA

***5132**

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ , ANA MERCEDES

***9544**

SANTANA MARTÍNEZ , REYES

***1684**

SEIJAS MELLADO , AIMARA ESTEFANÍA

***3491**

SERRA DEVESA , ANA

***1793**

SUREDA CANTOS , LORENA

***6367**

TORRES RAMIS , MARINA

***8545**

TUR RIBAS , NEUS

***6576**

VANRELL MUNAR , CATALINA MARIA

***4034**

VELASCO RAMOS , MARÍA TERESA

***4391**

VILLANUEVA MENDOZA , JESSIKA LISSETTE

***0361**

VILLOCH BAÑOBRE , LAURA

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES TORN PROMOCIÓ INTERNA
•

NO S'HAN PRESENTAT SOL·LICITUTS

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES TORN LLIURE

DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D'EXCLUSIÓ

***6353**

ALBERTO BLAZQUEZ , JIMENEZ

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***4147**

ARRANZ CORDOVÉS , MARIA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***9187**

AYALA SIMARRO , MARÍA AZUCENA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***7510**

CANO SERRANO , MARÍA ESPERANZA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***4097**

CONDE NAVARRO , LAURA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***8657**

DE LA ROSA ESCOLANTE , MARIA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***9988**

ESCOBAR RUIZ , SARA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***8669**

GUZMAN GIMENEZ , ANA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***1157**

IGLESIAS GONZALEZ , ANA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***1827**

MARTINEZ BELMONTE , SONIA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***5461**

MARTINEZ ZARAGOZA , IRENE

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***5511**

MARZAL RUBIO , ALVARO

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***7170**

PÉREZ GOICOECHEA , MARÍA INMACULADA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***7946**

ROSA RUBIO , MIGUEL ANGEL

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***9832**

SALOMONI , VERÓNICA ANDREA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***8406**

TORRES MELERO , SERGIO

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

***2392**

VELASCO MARCHANTE , MARIA JESUS

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE
CATALÀ

