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 d’òptic/òptica
optometrista 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 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 94, de 15/07/2021) 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 d’òptic/òptica optometrista.
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 9 de juliol
de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de
personal estatutari fix de la categoria d’òptic/òptica optometrista.
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 d’òptic/òptica optometrista 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 9 de juliol 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
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Annex 1
Llista provisional de persones aspirants admeses en el concurs oposició
convocat per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria
d’òptic/òptica optometrista del Servei de Salut de les Illes Balears
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES TORN LLIURE
DNI

LLINATGES I NOM

***0607*

ALBERICH ANGULO , MARTA

***2797*

ALBERO MORENO , JOSÉ RICARDO

***7869*

ALCOCER VALENCIA , JOSELYN ELIZABETH

***9539*

ANDRÉS GUILLÉN , ABEL-JOSÉ

***9049*

ARGUDO ITURRIAGA , MARIA DEL MAR

***1433*

ARROM MUNAR , FRANCISCA MARIA

***6064*

BELDA GANDÍA , MARIA CONSUELO

***5715*

BELTRAN ARENILLAS , JOFRE

***2544*

BELTRAN MULET , JOANA MARIA

***9612*

BORRAS BLASCO , JOSEP

***8693*

BOSCH RAMIREZ , SILVIA

***8890*

CABANES MARTÍ , EMMA

***2644*

CACHO BOBILLO , ISABEL

***3254*

CANTERO GARCÍA , CRISTINA CARMEN

***7565*

CARBALLO PONS , PATRICIA

***1947*

CARDONA GARCIA , SOFIA

***9595*

CARDONA SATORRE , PEDRO LUIS

***6919*

COSTA PRATS , ALICIA

***1321*

CRESPI BARCELO , ESPERANZA FRANCISCA

***5542*

DE LA FUENTE CASASNOVAS , JAUME

***0282*

DOMÍNGUEZ GARCÍA , AINHOA

***0750*

FAMBUENA MUEDRA , ISABEL

***0988*

FERNANDEZ HERNANDEZ , LAURA

***6799*

FERNÁNDEZ MOTA , SANDRA

***5753*

FERRANDO SANTOSJUANES , BRUNO

***8676*

FORTUNY PRETO , FERNANDO

***4283*

FRASQUET MONTESINOS , MARIA DOLORES

***2630*

GARCIA MADURELL , ALBA

***1469*

GARCIA REYES , DANNA PATRICIA

***5078*

GENESTAR AMENGUAL , MARIA MARGALIDA

***9351*

GENESTRA SERRA , PAULA MARIA

***2915*

GIL RODRIGUEZ , ESTEFANIA

***0586*

GINARD SOLER , LIDIA

***7169*

GISBERT VERT , PAU

***3435*

GOMEZ-CARABALLO SANCHEZ-VALDEPEÑAS , ISABEL

***7486*

GUTIERREZ PEREZ , ISAAC DAVID

***1308*

JAVALOYES ZARAGOZA , DOLORES

***0982*

JIMÉNEZ MARTÍNEZ , VICENTA

***8184*

JUAN FERRER , MARCOS

***5268*

LLEDÓ MAYANS , VICTORIA EUGENIA

***5604*

LLITERAS PERELLO , CATALINA

***7848*

LLORÀ I VALLS , SÍLVIA

***0387*

MARCH SASTRE , OSCAR

***9208*

MARI RIBAS , MARINA

***1098*

MARIN MELIS , MARIA DEL CARMEN

***0441*

MARTINEZ ALVAREZ , RUTH

***8468*

MARTINEZ DELEGIDO , CARLOS

***8930*

MARTÍNEZ ROIG , MARTA

***0290*

MASIP MANDILEGO , MARIA EMPAR

***7819*

MATAMOROS SANCHO , SARA

***7126*

MATEOS PENA , LORENA

***5603*

MAYMÓ CATALÀ , LAURA

***9595*

MESTRE SANSÓ , MARIA ANTONIA

***3792*

MIRAVITLLES FERNANDEZ , ISABEL

***3349*

MORENO SALO , MARTA

***1997*

NALDA VILLACAÑAS , MAIA

***0700*

NAVARRO ORTEGA , EVA MARIA

***8043*

NAVARRO RODRIGUEZ , DELIA

***4332*

ORFILA GOÑALONS , RAMON

***2224*

ORTEGA PEREZ , CAROLINA

***0502*

OSMA TORRENTE , CAROLINA

***5713*

PADILLA SÁNCHEZ , MARTA

***2867*

PASCUAL MAYANS , MARIA IGNACIA

***1967*

PEÑA MARTINEZ , MARÍA DEL CARMEN

***5325*

PÉREZ DE LA TORRE , CRISTÓBAL MATÍAS

***5991*

PICO AUTONELL , MARTA

***9934*

PIRIS MÜNCH , NINA-ADRIENNE

***6239*

PLANELLS CARDONA , SARA

***6705*

PONS BOSCH , MARIA TERESA

***8448*

PONS HORRACH , VICTORIA

***6232*

QUESADA CASAS , MARTA

***9417*

RAMON CLAR , CLARA

***5894*

RAMON MONTES DE OCA , OLAF

***3841*

RODRIGUEZ TRUNSER , FRANCISCO MANUEL

***1914*

SABI DOLZ , GERARD

***4063*

SANCHIS ALIGHETTI , LAURA

***4761*

SANZ HERRERO , BEGOÑA

***4849*

SANZ RIGO , MARTA

***0101*

SARRÀ POU , MARTA

***6916*

SERVERA PIRIS , JAUME

***1861*

SOLIVELLAS TERRENGHI , MARGARITA

***9726*

TARONGI BELTRAN , MARGARITA

***0310*

TEMPRANO PORCAR , ADRIANA

***8826*

TOMÁS HERNÁNDEZ , CARLOS JAVIER

***9166*

TORNAFOCH ROIG , BLANCA

***3119*

TORRES MOLL , MARIA DE GRACIA

***0989*

UBEDA SANCHEZ , EVA MARIA

***2107*

VALDIVIELSO DE HITA , ÁLVARO

***5962*

VASQUEZ NAVARRO , CAMILA FRANCISCA

***4247*

XAMENA MARTIN , CRISTINA

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES TORN LLIURE
DNI

LLINATGES I NOM

***7688*

BETHENCOURT GONZALEZ , ANISKA

***6006*

BUSQUIER FERNÁNDEZ , GINÉS

MOTIU D'EXCLUSIÓ
NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE CATALÀ
NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE CATALÀ
NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE CATALÀ
NO CONSTA RECONOXEIMENT GRAU DISCAPACITAT

***5778*

CORULLÓN LAGO , GUILLERMO

***7065*

GARCIA MARTINEZ , MARIA ESTHER

***6393*

GARCÍA PASADAS , MARISOL

DATA EXPEDICIÓ TITULACIÓ CATALÁ FORA TERMINI
SOL·LICITUT
NO CONSTA RECONOXEIMENT GRAU DISCAPACITAT

***2033*

GONZALEZ CAMPOS , SANDRA

NO CONSTA RECONOXEIMENT GRAU DISCAPACITAT

***6097*

HERNANDEZ ASENJO , GEORGINA

DATA EXPEDICIÓ TITULACIÓ FORA TERMINI SOL·LICITUT

***5886*

MARQUES OLIVES , ZORAIDA

DATA EXPEDICIÓ TITULACIÓ CATALÁ FORA TERMINI
SOL·LICITUT

***4364*

MUELAS DIAZ , PABLO

***4949*

PIZA MARROQUIN , JOAN

***9340*

PUJOL SANCHEZ , GLORIA

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE CATALÀ

NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE CATALÀ
NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE CATALÀ
NO COMPLEIX AMB EL REQUISIT DE CATALÀ

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES TORN PROMOCIÓ INTERNA

DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D'EXCLUSIÓ

***9779*

BALLESTEROS CALDÉS, MARÍA JOSE

DATA NOMENAMENT NO COMPLIMENTADA

