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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la 
qual s’autoritza i es publica un calendari amb les dades de les diferents 
proves d’examen dels concursos oposició per accedir a places vacants de 
personal estatutari fix de determinades categories professionals derivades 
de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional 
d’estabilització per a l’any 2022, en el Servei de Salut de les Illes Balears 
 
Fets  
 
1. Per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 23 maig de 2022 (BOIB núm. 67, 

de 24 de maig de 2022) es va aprovar l’oferta d’ocupació pública addicional 
d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització corresponent al personal 
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, en el marc de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
(BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021) i corregit per mitjà de l’Acord del 
Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 (BOIB núm. 141, de 1r de 
novembre de 2022). 

 

2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears de 1r de desembre de 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre de 
2022) que regula la modalitat de concurs oposició, es van aprovar les bases 
generals dels processos selectius derivats de l’oferta d’ocupació pública 
addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 
en el Servei de Salut de les Illes Balears i que constitueixen el règim jurídic que 
en regeix de manera uniforme tot el desenvolupament. 
 

3. Per mitjà de les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes 
Balears de 20 de desembre de 2022 es van aprovar les convocatòries 
específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o 
concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional 
d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les 
diferents categories professionals per accedir a places vacants de personal 
estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. 

 

4. El 2 de març de 2023 es va publicar la Resolució del director general del Servei 
de Salut de les Illes Balears per la qual es corregeixen diferents errors i es 
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modifiquen amb motiu de l’estimació de diversos recursos de reposició de les 
resolucions de 1r de desembre de 2022 del director general del Servei de Salut 
de les Illes Balears per les quals es van aprovar les bases generals i el barem 
de mèrits que regeixen les convocatòries dels processos de selecció per mitjà 
de les modalitats de concurs oposició i concurs extraordinari derivades de 
l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional 
d’estabilització per a l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de 
les Illes Balears. 

 

5. El punt 2.8 de l’annex 1 de les convocatòries específiques que es 
publicaren per mitjà de la Resolució de 20 de desembre de 2022 del 
director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual 
s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos 
selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, 
derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i 
excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories per 
accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei 
de Salut de les Illes Balears, assenyala el següent: 
 

2.8. Data de la prova d’examen per al concurs oposició 
 
La data prevista d’examen per a la modalitat de concurs oposició es publicarà en el 
portal web www.ibsalut.es i a la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears, 
juntament amb les llistes provisionals de persones candidates admeses i/o excloses 
de la convocatòria. 

 

6. Atès el termini establert mitjançant la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat,  —que determina 
que tots els processos selectius han d’haver finalitzat abans del 31 de 
desembre de 2024—, l’elevat nombre de categories professionals que 
concorren a la modalitat selectiva de concurs oposició (65) i el nombre 
d’aspirants inscrits en aquest procés selectiu d’estabilització 
(aproximadament 17.000 persones), cal que l’Àrea de Professionals i 
Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, dins la seva 
potestat auto organitzativa i mitjançant el Servei de Selecció i Provisió de 
Personal Estatutari, planifiqui i organitzi les diferents fases del procés 
selectiu amb temps suficient per respectar el termini esmentat.  

 

7. Atès que les llistes provisionals es publicaran de manera escalonada, el 
Servei de Salut, per a una millor organització logística, ha previst publicar 
amb aquesta resolució un calendari en què es fixen de manera orientativa 
les dades de les diferents proves d’examen, subjectes a modificacions si 
escau. 
 

Així mateix, la publicació d’aquest calendari permetrà a tots els inscrits en 
els processos selectius que es puguin planificar millor per preparar-se per 
a la prova d’examen. 

http://www.ibsalut.es/
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Fonaments de dret 
 

1. L'article 8 del 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. 

 

2. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 1r 
de desembre de 2022, que regula la modalitat de concurs oposició, aprovà les 
bases generals dels processos selectius derivats de l’oferta d’ocupació pública 
addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 
en el Servei de Salut de les Illes Balears, que constitueixen el règim jurídic que 
en regeix de manera uniforme tot el desenvolupament. 
 

3. El punt 2.8 de l’annex 1 de la Resolució del director general del Servei de Salut 
de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries 
específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o 
concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional 
d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les 
diferents categories per accedir a places vacants de personal estatutari fix, 
dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.  

 
Per això, dict la següent 
 

Resolució 
 

1. Autoritzar el calendari previst de dates d’examen dels diferents processos 
selectius per mitjà de la modalitat de concurs oposició, derivats de l’oferta 
d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional 
d’estabilització per a l’any 2022 en el Servei de Salut de les Illes Balears, que 
figura en l’annex d’aquesta resolució. 
 

2. Fer pública la informació relativa a les dades de les diferents proves d’examen 
que figuren a l’annex d’aquesta resolució. 

 

3. Publicar aquesta Resolució en el portal web del Servei de Salut de les Illes 
Balears i a la seu electrònica de la CAIB. 

 
Palma, 21 de març de 2023 
 
El subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut 
 
 
 
Pedro Jesús Jiménez Ramírez 
Per delegació de competències de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020) 
Per suplència del director general (BOIB núm. 62, de 29/04/2006) 
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Per suplència de la directora de Gestió i Pressuposts i de la direcció de l’Àrea de Professionals i 
Relacions Laborals (BOIB núm. 107, de 3/08/2019)  
 
 
 
Annex 1 
Calendari orientatiu de dades de les proves d’examen dels processos selectius 
mitjançant concurs oposició 
 

 

Data d’examen: 14 de maig de 2023 
 

 

FEA d'anatomia patològica 
FEA d'anestesiologia i reanimació 
FEA de cirurgia general i de l'aparell digestiu 
FEA de radiodiagnòstic 
FEA d'immunologia 
FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica 
FEA de medicina preventiva i salut pública 
Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga 
Personal Tècnic de grau mitjà  

 
 
Data d’examen: 4 de juny de 2023 
 

Òptic/òptica optometrista  
Terapeuta ocupacional  
Treballador/treballadora social  
Higienista dental d’àrea a l’atenció primària 
Dietista-Nutricionista  
Logopèdia 
Tècnic/Tècnica superior especialista en documentació 
sanitària 

 
 
Data d’examen: 18 de juny de 2023 
 

FEA de neurologia  
FEA d'aparell digestiu  
FEA d'urologia  
FEA de microbiologia i parasitologia  
FEA de pneumologia  
FEA d’Anàlisis clíniques  
FEA de oncologia radioteràpica  
FEA d’angiologia i cirurgia vascular  
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FEA de medicina del treball  
FEA de psiquiatria  

Data d’examen: 9 de juliol de 2023 
 
Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica  
FEA cirurgia cardiovascular 
FEA de cardiologia  
FEA d'endocrinologia i nutrició  
FEA de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia  
FEA d'oncologia mèdica  
FEA d'oftalmologia  
FEA Medicina intensiva 
FEA de cirurgia maxil·lofacial  

 
 
Data d’examen: setembre de 2023 
 
Tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures 
auxiliars d'infermeria 

 
 
Data d’examen: setembre de 2023 
 
FEA de farmàcia hospitalària  
FEA d'obstetrícia i ginecologia  
FEA de medicina interna  
FEA de pediatria  
Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i 
puericultura d’àrea d’equip d'atenció primària  
Tècnic /tècnica superior en sistemes i tecnologies de la 
informació  
Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la 
informació  
Enginyer tècnic/enginyera tècnica industrial  
Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària  
Psicòleg clínic/psicòloga clínica  

 
 
Data d’examen: octubre de 2023 
 
Metge/metgessa d'urgència hospitalària  
Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària  
Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària  
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Personal Tècnic superior titulat en biologia  
 
 
 
Data d’examen: octubre de 2023 
 
Grup tècnic de la funció administrativa 
Grup de Gestió de la funció administrativa 
Grup administratiu de la funció administrativa 
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa 

 
 
Data d’examen: novembre de 2023 
 
Infermer/infermera 
Infermer/infermera de salut mental 
Infermer obstetricoginecològic/infermera 
obstetricoginecològic 
Infermer/infermera d’urgències a l’atenció primària 
Fisioterapeuta 

 
 
Data d’examen: desembre de 2023 
 
Zelador/zeladora 
Electricista 
Telefonista 
Auxiliar de cuina 
Tècnic /tècnica superior especialista en radiodiagnòstic 
Tècnic /tècnica superior especialista en laboratori 
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