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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears 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 consti-
tuir les borses generals per seleccionar personal estatutari temporal del Ser-
vei de Salut de la categoria de infermer/infermera especialista d’infermeria 
del treball . 
 
 

 

Antecedents i fonaments de dret  
 

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 es-
tatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques 
de treball per cada categoria i especialitat (ratificat per l’Acord del Consell de 
Govern de 25 de novembre de 2016, BOIB núm. 149, de 26/11/2016), 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 9/06/2018), 
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 cada categoria i 
especialitat.  

 
2. En el punt 11.1 de l’esmentat Text refós s’estableix que «la creació de les borses 

de treball de cada una de les categories professionals i especialitats del Servei 
de Salut s’ha de realitzar en 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 la web del Servei de Salut (www.ibsalut.es)». 

 
 

http://www.ibsalut.es)/
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3. D’altre banda, el punt 4 del Text refós estableix que el sistema selectiu de les 
borses de treball és com a norma general el concurs de mèrits, valorats per la 
Unitat de Selecció (actualment Unitat de Borsa Única) adscrita a la Direcció de 
Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut. 

 
 

4. El 15 de març de 2022 es va publicar en el BOIB la convocatòria del concurs de 
mèrits per constituir la borsa general per a la selecció de personal estatutari 
temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera especialista en 
infermeria del treball (BOIB núm. 37, de 15 de març de 2022). En aquesta con-
vocatòria es va establir un termini de quinze dies comptador des de l’endemà 
de la publicació perquè s’inscriguessin els nous aspirants i perquè els ja ins-
crits hi afegissin més mèrits o hi fessin les modificacions pertinents, i es va es-
tablir com a nova data de tall el 5 d’abril de 2022. 
  

 

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

11 d’abril de 2022, una vegada formalitzades les inscripcions i enregistrats els 
mèrits, el director general del Servei de Salut dictà una resolució per tal de fer 
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-ne les causes de 
l’exclusió i va establir el termini per presentar al·legacions.  

 

 
6. D’altre banda, el punt 5.4 estableix que per mitjà d’una resolució del director 

general la qual es publicarà en el web del Servei de Salut es resoldrà l’estimació 
o desestimació de les al·legacions formulades i la subsanació de les deficiències 
de les inscripcions, i s’establirà la llista definitiva d’admesos en la borsa de se-
lecció i la llista definitiva d’exclosos, indicant-ne la causa d’exclusió. 

 

 
7. A més, el punt 5.5 estableix que també es farà pública una altre llista, amb ca-

ràcter merament informatiu, dels aspirants admesos i amb la seva puntuació 
resultat de l’autobaremació. Aquesta llista informativa serà tinguda en compte 
per indicar quins aspirants han d’aportar la documentació acreditativa del com-
pliment de requisits i dels mèrits al·legats. 
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Per tot això dicto la següent  
 
 
 
 

 

Resolució 
 
 

1. Aprovar les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses in-
dicant-ne la causa de la seva exclusió- corresponents a la convocatòria del con-
curs de mèrits per constituir les borses generals per la selecció de personal es-
tatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de infermer/infermera es-
pecialista en infermeria del treball .  

 
 

2. Establir que, per mitjà d’aquesta resolució, es donen per resoltes les al·legaci-
ons presentades a la llista provisional, estimant-les o desestimant-les. 

 

 
3. Aprovar la llista, amb caràcter merament informatiu, de les persones candidates 

amb la puntuació dels seus mèrits segons l’ autovaloració. Contra aquesta llista 
no hi cap interposar cap recurs, de conformitat amb 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 
de les Illes Balears, modificat per Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de 
maig de 2018 i d’acord amb la Resolució de 30 de novembre de 2016. 

 

 
4. Publicar aquestes llistes en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). 
 

 
5. Establir un termini de 10 dies hàbils a contar des de l’endemà a la publicació 

d’aquesta resolució perquè, tal com preveu la Resolució de la convocatòria, to-
tes les persones aspirants a les quals fa al·lusió el punt 4 dels Antecedents apor-
tin la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquin 
els mèrits al·legats segons estableix l’article 16 de la Llei 39/2015. 

 

 
 
 
 
 

http://www.ibsalut.es/
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Interposició de recursos 
 

 
Contra aquesta resolució –que esgota la via administrativa- es pot interposar un 
recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 123 
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i 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 interposar directament un recurs contenciós – administratiu davant 
la jurisdicció contenciosa – administrativa de Palma en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els 
articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Con-
tenciosa Administrativa.  
 
Palma, 29 d’abril 2022 
El director general 
 
 
 
 

Julio Miguel Fuster Culebras 
Por delegació de la consellera de Salut i Consum  
(BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020) 



Annex I

N.I.F LLINATGE I LLINATGE II NOM

****0878G ALOMAR TOMAS MIGUEL JOSE
351****9D ALPISTE GRACIA SILVIA
4310****Z BISBAL RAMOS MARGARITA
7151****L BLANCO BARREDO ROSA PATRICIA
1****301Y CAMPA MENENDEZ REBECA
430****2W CONTRERAS MAYOL PEDRO
44****09E DEL AMO MERINO LAURA
48****63M FRUCTUOSO SEVILLA ALMUDENA
20****01Q GONZALEZ CASQUERO ROSA
5****347C HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS
4320****N LLULL COMPANY PEDRO
74****38T MAÑAS DUEÑAS CARMEN MARIA
7****955S ROBERTO MARTIN JUAN ANTONIO
3****445A RODRIGUEZ MENDIOLA ISABEL
0****188C SANCHEZ MEDINA ROSA PILAR
4****955X VIRGILI MIRALLES ANTONIA

Llista definitiva admesos
Infermer/infermera especialista en infermeria del treball

1



Annex II

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

5EDAT 
JUB.

6PAG. 
TAXES

7CAPAC. 
LING.

****7128B ESTEVA RODRIGUEZ ELENA X
4697****DSALVADOR JUNI LIDIA X

Llista definitiva exclosos

Infermer/infermera especialista en infermeria del treball

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

 1-Titulació

2-Especialitat

3-Nacionalitat

4-Edat mínima

5-Edat jubilació

6-Pagament taxes

7-Capacitació llingüística
1



N.I.F  LLINATGE I LLINATGE II NOM PUNTS
****0878G ALOMAR TOMAS MIGUEL JOSE 26,7636
351****9D ALPISTE GRACIA SILVIA 47,6151
4310****Z BISBAL RAMOS MARGARITA 4,7800
7151****L BLANCO BARREDO ROSA PATRICIA 36,0908
1****301Y CAMPA MENENDEZ REBECA 35,0830
430****2W CONTRERAS MAYOL PEDRO 3,3800
44****09E DEL AMO MERINO LAURA 42,0514
48****63M FRUCTUOSO SEVILLA ALMUDENA 23,9356
20****01Q GONZALEZ CASQUERO ROSA 60,2455
5****347C HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS 55,9194
4320****N LLULL COMPANY PEDRO 26,0947
74****38T MAÑAS DUEÑAS CARMEN MARIA 51,7525
7****955S ROBERTO MARTIN JUAN ANTONIO 23,0181
3****445A RODRIGUEZ MENDIOLA ISABEL 10,4318
0****188C SANCHEZ MEDINA ROSA PILAR 41,4602
4****955X VIRGILI MIRALLES ANTONIA 63,4138

Llista definitiva admesos amb puntuació
Infermer/infermera especialista en infermeria del treball

Annex III

1


