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Resolució del director general del Servei de Salut relativa a l'actualització de 
la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la 
categoria infermer/infermera obstètric-ginecològic. 
 
Antecedents 
 
1. La normativa reguladora dels procediments de selecció de personal estatutari 

temporal del Servei de Salut de les Illes Balears estableix que les borses de feina 
han d'estar permanentment obertes per poder incloure-hi nous aspirants i 
aportar nous mèrits i disposa que es faran actualitzacions periòdiques per mitjà 
dels talls corresponents. 
 

2. Atesa la necessitat de garantir la cobertura adequada de les necessitats de 
personal actual, és convenient dur a terme una actualització de la borsa de la 
categoria d'infermer/infermera obstètric-ginecològic i fer un tall en la Borsa 
Única de la categoria esmentada obrint un termini d'inscripció a fi que s’hi 
puguin inscriure nous aspirants i perquè els candidats ja inscrits hi puguin 
incloure nous mèrits. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1.  L'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord 

de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 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 per mitjà de la creació de borses úniques 
de treball per a cada categoria i especialitat, estableix que les borses de treball 
han d'estar permanentment obertes per poder incloure-hi nous aspirants i 
aportar nous mèrits. No obstant això, es disposa que les noves inscripcions o 
aportacions i les modificacions fetes pels aspirants no tenen efecte fins que no 
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es publiquin les noves llistes en l'actualització corresponent al següent tall de la 
borsa. 

 
 

 
2. En el mateix sentit s'expressa el punt 4.1 de l'annex 1 de la Resolució del director 

general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de març de 2017 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 obstètric-ginecològic , que disposa que aquesta borsa de 
feina estarà oberta permanentment i que es faran actualitzacions periòdiques 
per mitjà dels talls corresponents. 

 
3. Les actualitzacions de la borsa s'han de dur a terme obrint un termini a aquest 

efecte que possibiliti presentar noves inscripcions i/o nous mèrits de valoració. 
 

 
4. A la present convocatòria 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 desembre de 2021. 

 
Per tot l'exposat, dict la següent 
 
Resolució 
 
1. Dur a terme un tall en la Borsa Única de la categoria infermer/infermera 

obstètric-ginecològic i obrir un termini d'inscripció en el web del Servei de Salut 
(www.ibsalut.es) perquè s’hi puguin inscriure nous aspirants i perquè els 
candidats ja inscrits puguin a incloure nous mèrits. 
 

2. Disposar que el termini esmentat és de quinze dies hàbils comptadors a partir 
de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el web del Servei de Salut. 
 

3. Recordar que els requisits i els mèrits que no apareguin en el Web del Candidat 
el dia en què s'estableixi el tall no es tindran en compte i no es valoraran fins 
que es dugui a terme la següent actualització de la borsa general. 

 
4. Per acreditar els requisits i mèrits, els aspirants han de presentar còpies 

autèntiques en el moment en què es publiquin les llistes definitives d'admesos 
i exclosos, responsabilitzant-se’n de la veracitat. La documentació requerida es 
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pot presentar a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre i 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. 

 
5. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut de les Illes Balears. 

 
 
El director general 
 
Manuel Palomino Chacón  
Per delegación de la Consejera de Salud y Consumo  
(BOIB núm. 191, de 7/11/2020) 
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