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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per 
la qual es publiquen la llista provisional de puntuacions de 
l'actualització de la borsa única per seleccionar personal estatutari 
temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera en 
infermeria del treball i la llista provisional de persones excloses del 
concurs de mèrits per constituir la borsa única d'aquesta categoria 

 
Antecedents 

 
1. El 25 de novembre de 2016 el Consell de Govern va adoptar un acord pel qual 

va ratificar 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, posteriorment modificat per 
l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 2018, i ratificat per 
l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018. 

 
 
 

2. Sobre la base d'aquest acord, el 15 de març de 2022 es va publicar en el web 
del Servei de Salut la Resolució del director general del Servei de data 7 de 
març de 2022 a la creació de la borsa única de personal estatutari temporal del 
Servei de Salut de la categoria infermer/infermeria en especialista del treball. 
En aquesta resolució es va establir un termini de quinze dies a partir de l'en-
demà de la publicació de la convocatòria perquè s'inscrivissin nous aspirants i 
perquè els aspirants ja inscrits afegissin més mèrits o fessin les modificacions 
pertinents, i es va establir com a data de tall el 5 d’abril de 2022. 
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3. L’11 d’abril de 2022 es va publicar la Resolució del director general del Servei de 
Salut per la qual s’aproven i es publiquen les llistes provisionals de persones 
aspirants admeses i excloses i es va establir el termini per presentar 
al·legacions. 
 

4. El 3 de maig de 2022 es va publicar una resolució amb la llista definitiva de 
candidats i d'exclosos i la llista de puntuacions de mèrits segons l'autovaloració 
d'aquells, corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir 
les borses generals per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de 
Salut de les Illes Balears de la categoria d’infermer/infermera especialista en 
infermeria del treball. Per mitjà d'aquesta resolució es va instar les persones 
aspirants a les quals es feia al·lusió en la resolució perquè aportassin la 
documentació que acreditàs que complien els requisits i justificassin els mèrits 
al·legats. 

 
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 s’han d'establir 
prèvia negociació en les meses corresponents.  
 

3. 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 (BOIB núm. 149, de 26 de 
novembre), 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 (BOIB núm. 71, 
de 9 de juny), regula la selecció de personal estatutari temporal del Servei de 
Salut per mitjà de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat. 

 

4. El punt 4 del Text refós esmentat disposa que el sistema selectiu de les borses 
de treball és com a norma general el concurs de mèrits, valorats per la Unitat 
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de Selecció (actualment Unitat de Borsa Única), adscrita a la Direcció de l'Àrea 
de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut. 

 
5. El punt 11.1 del citat Text refós estableix que «la creació de les borses de treball 

de cadascuna de les categories professionals i especialitats del Servei de Salut 
s’ha de fer través d'una convocatòria pública per mitjà d'una resolució del 
director general del Servei de Salut». I en el punt 11.3 s'estableix que «als 
efectes de publicitat, s’ha de publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears (www.boib.caib.es) i en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es)». 

 

6. El punt 15 del mateix Text refós regula que «a fi de disposar d'una base de 
dades actualitzada de la borsa de treball, es farà com a mínim un tall anual per 
incloure nous aspirants i per actualitzar els mèrits». 

 

7. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de 
març de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les 
borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de 
Salut de la categoria d’infermer/infermera especialista en infermeria del 
treball. 
  

8. A la present convocatoria li és aplicable l’exempció de coneixements de llengua 
catalana prevista en el punt 3 de la Disposició Transitòria segona de la Llei 
4/2016,de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació 
de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que es 
disposa en la mateixa i en l’informe justificatiu de la Direcció d’Àrea de 
Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 
1 de desembre de 2021 

 
Per tot l'exposat i una vegada revisada la documentació aportada pels candidats, 
de conformitat amb l'Acord regulador i amb el punt 10 de les bases de la 
convocatòria, dict la següent 

 
Resolució 

 
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses –que inclou la puntuació dels 

seus mèrits– de l’actualització de la borsa única de personal estatutari temporal 
del Servei de Salut de la categoria d’infermer/infermera especialista en 
infermeria del treball, així com la llista provisional de persones excloses després 
de la comprovació, a càrrec de la Unitat de Borsa Única, de la documentació que 
acredita els requisits i justifica els mèrits al·legats.  

 
 

 

http://www.ibsalut.es)/
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2. Establir un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà a la 
publicació d'aquesta resolució per presentar les reclamacions o les al·legacions 
que es considerin oportunes . Es poden presentar a l'Oficina d'Assistència en 
Matèria de Registre i a les oficines auxiliars del Servei de Salut de les Illes 
Balears, o per qualsevol de les vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, 
de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 

 
3. Publicar aquesta resolució i els seus annexos en el web del Servei de Salut 

(www.ibsalut.es). 
 
 
 
El director general 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
Per delegació de la consellera de Salut  
i Consum (BOIB núm. 191, de7 /11/2020)  
 

http://www.ibsalut.es/


N.I.F  LLINATGE I LLINATGE II NOM FORM EXP PROF CAT
TOTAL 
PUNTS

****0878G ALOMAR TOMAS MIGUEL JOSE 6,4584 14,3717 4,00 24,8301
351****9D ALPISTE GRACIA SILVIA 5,8188 20,4747 4,00 30,2935
4310****Z BISBAL RAMOS MARGARITA 0,0000 2,4655 0,00 2,4655
7151****L BLANCO BARREDO ROSA PATRICIA 6,6066 1,6109 0,00 8,2175
****6301Y CAMPA MENENDEZ REBECA 0,6526 0,5768 2,00 3,2294
****9109E DEL AMO MERINO LAURA 3,8220 0,9557 3,00 7,7777
4847****M FRUCTUOSO SEVILLA ALMUDENA 4,5708 0,0000 0,00 4,5708
****8501Q GONZALEZ CASQUERO ROSA 19,2033 17,1887 3,00 39,3921
52****47C HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS 5,1743 54,8345 0,00 60,0088
4320****N LLULL COMPANY PEDRO 12,9982 4,4164 4,00 21,4146
76****55S ROBERTO MARTIN JUAN ANTONIO 20,4885 2,4665 0,00 22,9550
3349****A RODRIGUEZ MENDIOLA ISABEL 0,7124 2,2110 4,00 6,9234

Annex I
 Llista provisional de mèrits admesos amb puntuació per ordre alfabètic

Infermer/infermera especialista en infermeria del treball

1



Annexo II

1TITUL. 2ESPEC. 3NACION.
4EDAT 
MINIM

5EDAT 
JUB.

6PAG. 
TAXES

7CAPAC. 
LLING.

43****02WCONTRERAS MAYOL PEDRO X X X
****7128B ESTEVA RODRIGUEZ ELENA X
7****738T MAÑAS DUEÑAS CARMEN MARIA X X X
4697****D SALVADOR JUNI LIDIA X X X
059****8C SANCHEZ MEDINA ROSA PILAR X X X
****0955X VIRGILI MIRALLES ANTONIA X X X

Llista provisional exclosos

Infermer/infermera especialista en infermeria del treball

N.I.F LLINATGE I LLINATGE II NOM
MOTIU EXCLUSIÓ

 1-Titulació

2-Especialitad

3-Nacionalitad

4-Edat mínima

5-Edat jubilació

6-Pagament taxes

7-Capacitació llingüística
1
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