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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la 
qual s’inclou la categoria de personal tècnic titulat / tècnica titulada 
superior en biologia en el grup de categories a les quals se’ls aplica el 
procediment especial de selecció previst en l’article 26 de l’Acord del Consell 
de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa 
Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els 
procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut 
per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i 
especialitat 
 
Antecedents 
 
1. L’Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l’Acord 

de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els 
procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut 
per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i 
especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022), té per objecte regular la 
selecció del personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la 
creació d’una borsa única de treball per a cada categoria i especialitat. 
 

2. El punt 26 d’aquest Acord estableix un procediment especial de selecció per a 
determinades categories. El punt 26.1 regula aquelles categories a les quals 
els és aplicable aquest procediment. 

  
3. El punt 26.5 d’aquest Acord disposa que per mitjà d’una resolució motivada 

del director general del Servei de Salut es poden incloure noves categories a 
les quals serà aplicable aquest procediment especial de selecció. 
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4. Amb la finalitat d’adaptar el perfil dels candidats al lloc de treball, adequar les 
necessitats de selecció de les gerències i dotar de major agilitat el procés 
selectiu d’aquesta categoria, resulta convenient incloure la categoria de 
personal tècnic titulat/tècnica titulada superior en biologia en el grup de les 
categories del punt 26.1 de l’Acord i aplicar-los el procediment especial de 
selecció, que serà més àgil i eficaç.  

 
Fonaments de dret  
 
1. La Llei 55/2003 té per objecte establir les bases reguladores de la relació 

funcionarial especial del personal estatutari dels serveis de salut que formen 
el Sistema Nacional de Salut, per mitjà del seu estatut marc. 
 

2. L’article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal 
estatutari dels serveis de salut, regula els casos en què es poden fer 
nomenaments de personal estatutari temporal. L’article 33.1 disposa que la 
selecció de personal estatutari temporal s’ha d’efectuar per mitjà dels 
procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, havent-se de 
basar en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i han d’establir-se 
prèvia negociació en les meses corresponents.  

 
3. L’Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l’Acord 

de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els 
procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut 
per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i 
especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022). 

 
4. El punt 26.1 d’aquest Acord estableix que les categories a les quals els és 

aplicable el procediment especial de selecció són les següents: 
facultatiu/facultativa especialista d’àrea; psicòleg clínic/psicòloga clínica; 
metge/metgessa d’urgència hospitalària; enginyer/enginyera superior; 
enginyer tècnic/enginyera tècnica; tècnic/tècnica superior de sistemes i 
tecnologies de la informació; tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies 
de la informació; tècnic superior jurídic/tècnica superior jurídica; 
tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica; tècnic/tècnica superior 
d’administració i gestió i grup de gestió de la funció administrativa.  
 

5. El punt 26.5 d’aquest Acord disposa que per mitjà d’una resolució motivada 
del director general del Servei de Salut es poden incloure noves categories a 
les quals serà aplicable aquest procediment especial de selecció. 

 
Per tot això dict la següent 
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Resolució 
 
1. Incloure la categoria de personal tècnic titulat/tècnica titulada superior en 

biologia en el grup de categories regulades en el punt 26.1 de l’Acord, i per 
tant en el punt 27 de l’Acord esmentat. 
 

2. Establir que a aquesta categoria li serà aplicable el procediment selectiu 
regulat en el punt 26 i 27 de l’Acord amb les seves especificitats. 

 
3. Publicar aquesta resolució en el portal web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). 
 
Interposició de recursos 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord 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 es pot presentar directament un recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius 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 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. 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Manuel Palomino Chacón  
Per delegació de la Consellera de Salut i Consum  
(BOIB núm. 191, de 7/11/2020) 
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