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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual 
s'amplia el termini per aportar la documentació que acrediti el compliment 
dels requisits i que justifiqui els mèrits al·legats, per constituir les borses 
generals per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la 
categoria infermer/infermera 

 
Antecedents  
 
1. L'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual 

s'aprova el Text refós que regula 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 (ratificat per l'Acord del Consell de 
Govern de 25 de novembre de 2016, BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 
2016), modificat per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 
2018 (ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018, BOIB núm. 
71, de 9 de juny de 2018), 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 12 de gener de 2022 es va publicar en el web del Servei de Salut de les Illes 

Balears la Resolució d'actualització de Borsa Única de la categoria 
infermer/infermera. En aquesta Resolució de la Borsa s'establia un termini de 
quinze dies hàbils —comptadors des de l'endemà a la publicació— perquè 
s'inscrivissin els nous aspirants i perquè els aspirants ja inscrits afegissin més 
mèrits o fessin les modificacions pertinents i es fixava com a nova data de tall el 
3 de febrer de 2022. 

 
3. De conformitat amb el punt 5 de l'Annex 1 de la Resolució de la convocatòria, el 

14 de febrer de 2022, una vegada formalitzades les inscripcions i registrats els 
mèrits, el director general del Servei de Salut va dictar una resolució per fer 
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pública la llista provisional d'aspirants admesos en el tall de la borsa de treball 
d'aquesta categoria i la llista provisional d'exclosos, indicant les causes de 
l'exclusió i va establir el termini per presentar al·legacions. 

 
4. D'altra banda, en data 21 de març de 2022 es va publicar en el web del Servei 

de Salut la resolució del director general per la qual es publiquen les llistes 
definitives de persones candidates i de persones excloses, així com la llista de 
puntuacions de mèrits, segons l'autovaloració d'aquelles, corresponents a la 
convocatòria del concurs de mèrits per constituir borses generals per 
seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria 
infermer/infermera.  

 
5. En aquesta Resolució es va establir un termini de deu dies hàbils comptadors 

des de l'endemà a la publicació —fins al 4 d'abril de 2022— perquè, de la 
manera que determina la Resolució de convocatòria, tots els aspirants aportin 
la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiqui els 
mèrits al·legats segons el que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  

 
6. A causa del gran volum de documentació que presenten els aspirants en 

l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre i en les oficines auxiliars del Servei 
de Salut de les Illes Balears i la congestió ocasionada, s'aconsella ampliar el 
termini per garantir el compliment d'aquesta part del procés selectiu. 

 
Fonaments de dret 

 
1. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 16 

de març de 2022, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones 
candidates i de persones excloses, així com la llista de puntuacions de mèrits 
segons l'autovaloració d'aquelles, corresponents a la convocatòria del concurs 
de mèrits per constituir les borses generals per seleccionar personal estatutari 
temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera.  
 

2. L'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, disposa que l'administració podrà 
concedir d'ofici una ampliació dels terminis establerts, si les circumstàncies ho 
aconsellen. 

 
Per tot això dict la següent 
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Resolució 

 
1. Ampliar cinc dies hàbils el termini per aportar la documentació que acrediti el 

compliment dels requisits i que justifiqui els mèrits al·legats, per constituir les 
borses generals per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut 
de la categoria infermer/infermera. D'aquesta manera, el termini per presentar 
la documentació finalitza el dia 11 d'abril de 2022 (inclòs). 

 
2. La documentació s’ha de presentar de conformitat amb el que estableix l'article 

16 de la Llei 39/2015.  
 
3. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). 
 
Palma, 28 de març de 2022. 
 
El director general 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
Per delegació de la consellera de Salut i Consum  
(BOIB núm. 191, de 7/11/2020) 

http://www.ibsalut.es/
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