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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

5117 Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de juny de 2022 per la
qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el
concurs oposició de la categoria d’infermera/infermer de salut mental convocat per mitjà de la
Resolució de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14, de 31 de gener de 2019)

Fets

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14, de 31 de
gener de 2019), es va convocar el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer de salut mental dependents
del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 34, de 8 de març de 2022) es va aprovar
la llista de persones candidates que havien superat el procés selectiu i es va obrir un termini de vint dies hàbils perquè presentassin la
documentació tal com estableix la base 11.2 de la convocatòria.

3. Una vegada finalitzat aquest termini i revisada la documentació presentada, es procedeix a nomenar personal estatutari fix i s'adjudiquen
les places a les persones candidates aprovades que han acreditat que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la
Seguretat Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14, de 31 de gener de 2019),
per la qual es convoca el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer de salut mental.

6. L'article 72.1 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que
«d'acord amb el principi de simplificació administrativa, s'han d'acordar en un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa, admetin un
impuls simultani i no sigui obligat el seu compliment successiu».

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Nomenar personal estatutari fix de la categoria d'infermera/infermer de salut mental a les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta
resolució.

2. Adjudicar els llocs de feina, d'acord amb el que s'indica en l'annex 2, a les persones candidates que han superat les proves selectives per a
l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna —inclosa la reserva per a persones amb discapacitat—, en la categoria
d'infermera/infermer de salut mental del Servei de Salut de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb
la petició efectuada per les persones candidates i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

3. Determinar que la presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta
resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i recordar que perdran el dret a prendre possessió de la plaça les persones que no
s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i estimada per l'òrgan convocant.
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4. Establir que, abans de prendre possessió de la plaça, cada adjudicatari ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball en el sector públic
ni que du a terme cap activitat de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional—, té l'obligació de declarar-ho
en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la presa de possessió a fi que l'òrgan competent acordi la declaració
de compatibilitat o d'incompatibilitat.

5. Recordar que, d'acord amb la base 12.4 de la convocatòria, el personal que hagi obtingut una destinació definitiva no podrà participar en
els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què prengui possessió de la plaça bàsica.

6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en
el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del 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 Sala Contenciosa Administrativa en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 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 oportú interposar.

 

(Signat electrònicament: 11 de juny de 2022)

El director general del Servei de Salut
Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
(BOIB núm. 31, de 04/03/2021)

 

ANNEX 1

Llista de nomenaments com a personal estatutari fix de la categoria d'infermera/infermer de salut mental

Núm. doc. Id. Llinatges, nom

****4389V Alcolea Lopez , Marina

****2533G Amaran Coma , Anaysa

****7253L Bujan Abraldes , Berta Maria

****3680M Burillo Lafuente , Laura

****9325E Cardoso Blanco , Javier

****9559F De Los Santos Cabrera , Maria del Carmen

****6408N Diez Galeron , Sara

****3222C Fernandez Muñoz , Beatriz

****2721L Gomez Sabaniel , Sheila

****2121E Gonzalez Gonzalez , Borja

****4248W Gutierrez Gomez , Rocio

****5193K Jurado Barroso , Maria del Carmen

****2876V Lafuente Ep.Alberti , Jeanne

****2780C Martos Millan , Carmen Maria

****8118V Montalban Del Baño , Sandra

****0618K Muñoz Borrego , Maria Demelsa

****2627N Nuñez Muñoz , Virginia

****3774S Oltra Ruiz , Leticia

****1113J Reguera Garcia , David

****4751S Rosales Viladrich , Gerard
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Núm. doc. Id. Llinatges, nom

****4271A Ruiz Chumilla , Maria Angeles

****4771J Sanchez Gomez , Azahara

****8452K Santos Mayor , Maria Vanesa

****9349S Serrano Justicia , Maria Dolores

 

ANNEX 2

Llista d'adjudicació del torn promoció interna

Núm. doc. Id. Llinatges, nom Descripció Illa

****3680M Burillo Lafuente , Laura GAP Mallorca (Àrea) Mallorca

****2876V Lafuente Ep.Alberti , Jeanne GAP Mallorca (Àrea) Mallorca

Llista d'adjudicació del torn lliure

Núm. doc. Id. Llinatges, nom Descripció Illa

****4389V Alcolea Lopez , Marina GAP Mallorca (Àrea) Mallorca

****2533G Amaran Coma , Anaysa Hospital Manacor Mallorca

****7253L Bujan Abraldes , Berta Maria Hospital Comarcal Inca Mallorca

****9325E Cardoso Blanco , Javier Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****9559F De Los Santos Cabrera , Maria del Carmen Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****6408N Diez Galeron , Sara Hospital Universitario Son Llàtzer Mallorca

****3222C Fernandez Muñoz , Beatriz Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****2721L Gomez Sabaniel , Sheila Hospital Manacor Mallorca

****2121E Gonzalez Gonzalez , Borja Hospital Manacor Mallorca

****4248W Gutierrez Gomez , Rocio Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****5193K Jurado Barroso , Maria del Carmen Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****2780C Martos Millan , Carmen Maria Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****8118V Montalban Del Baño , Sandra Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****0618K Muñoz Borrego , Maria Demelsa Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****2627N Nuñez Muñoz , Virginia GAP Mallorca (Àrea) Mallorca

****3774S Oltra Ruiz , Leticia Hospital Universitario Son Llàtzer Mallorca

****1113J Reguera Garcia , David Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****4751S Rosales Viladrich , Gerard Hospital Comarcal Inca Mallorca

****4271A Ruiz Chumilla , Maria Angeles Hospital Universitario Son Espases Mallorca

****4771J Sanchez Gomez , Azahara GAP Mallorca (Àrea) Mallorca

****8452K Santos Mayor , Maria Vanesa GAP Mallorca (Àrea) Mallorca

****9349S Serrano Justicia , Maria Dolores Hospital Universitario Son Espases Mallorca

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/7

9/
11

13
71

8

https://www.caib.es/eboibfront/

		2022-06-17T13:57:40+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1655467060492
	Aprobación del documento




