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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 en infermeria 
geriàtrica 
 
 
 
 

 

Antecedents  
 
 
 

1. L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’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 per mitjà de la creació de borses úniques de treball 
per cada categoria i especialitat (ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 
20 de juny de 2022, BOIB núm. 80, de 21/06/2022), té per objecte regular la se-
lecció 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. Sobre la base d’aquest acord, el 3 de novembre 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 de la 
categoria infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica(BOIB 
núm.142, de 3 de noviembre de 2022). En aquesta resolució s’establia un termini 
de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de publicar-se perquè s’inscrivissin 
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nous aspirants i perquè els aspirants ja inscrits afegissin més mèrits o fessin les 
modificacions pertinents. El 23 de novembre de 2022 es va publicar Resolució 
del director general en la qual s’ampliava el termini fins al 5 de desembre de 
2022 per les incidències per a l’accés a la Web del candidat i es fixava com a 
nova data de tall, el 5 de desembre de 2022. 
 

 

 
 

 

3. El 22 de desembre de 2022, es va publicar en el web del Servei de Salut de les 
Illes Balears la resolución per la qual s’aproven i es publiquen les llistes provi-
sionals d’admesos i d’exclosos de l’actualització de la Borsa Única per a la se-
lecció de personal estatutari temporal de la categoria d’infermer/ infermera es-
pecialista en infermeria geriàtrica  i es va establir un termini de deu dies a contar 
a partir de l’endemà de la publicació de la resolución perquè els aspirant 
exclosos poguessin presentar al·legacions i reclamacions o esmenar les defi-
ciències detectades en cursar la inscripció que haguessin causat l’exclusió. 

 
 
 

Fonaments de dret 
 

1. La Llei 55/2003 té per objectes establir les bases reguladores de la relació fun-
cionarial especial del personal estatutari dels serveis de salut que forman 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’estatu marc del personal 
estatutari dels serveis de salut, regula els casos en què poden fer-se nomena-
ments de personal estutari temporal. L’article 33.1 disposa que la selecció de 
personal estatutari temporal ha d’efertuar-se 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 han d’establir-se prèvia negociació en 
les taules corresponents. 

 
 

3. L’Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l’Acord 
de la Taula Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen 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 categoría i es-
pecialitat (BOIB núm. 80, de 21 de junio de 2022). 

 
4. El  punt 4 de l’Acord de la Taula Sectorial de Sanitat esmentat disposa que el 

sistema selectiu de les borses de treball és, com a norma general, el concurs 
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de mèrits, valorats per la unitat de Borsa única adscrita a la Direcció de l’Àrea 
de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut. 

 
 

 
5. En el punt 11.1.a de l’esmentat Text refós s’estableix que «la creació de les bor-

ses de treball de cada una de les categories professionals i especialitats del Ser-
vei de Salut s’ha de realitzar en una convocatòria pública per mitjà d’una reso-
lució del director general del Servei de Salut». I en el punt 11.1.c 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.ibsa-
lut.es)». 

 
6. El punt 15.2 del mateix Acord regula que”a fi de disposar d’una base de dades 

actualitzada de la borsa de treball, sempre que sigui posible es farà com a mí-
nim un tall anual per a incloure nous aspirants i actualitzar els mèrits”. 

 
7.  La resolució del director general del Servei de Salut, del  31 d’octubre de 2022, 

relativa a la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir la borsa general 
per a la selecció de personal estatutari temporal de la categoría infermer/infer-
mera especialista en infermeria  geriàtrica (BOIB núm.142, de 3 de noviembre 
de 2022 

 
8. Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recupe-

ració  de l’ús de català en l’àmbit de la funció pública. El punt 3 de la Disposició 
Transitòria Segona preveu que excepcionalment i quan la prestació asistencial 
pugui resultar afectada per la manca o insuficiencia de profesionals, les convo-
catòries poden eximir els requisits de coneixements de la llengua catalana exi-
gits en aquesta meteixa Disposició Transitòria Segona, manifestat per l’òrgan 
competent en materia de planificació de recursos humans del Servei de Salut 
de les Illes Balears o de l’entitat corresponet, que emitirá preceptivament in-
forme sobre la vigencia i l’extensio de l’exempció esmentada. De conformitat 
amb el que es disposa en aquesta norma i en l’informe justificatiu de la Direcció 
d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Ba-
lears d’1 de desembre de 2021,  a la present convocatoria li es aplicable l’exe-
mpció d’aquest coneixements de la llengua catalana. 

 

 
Per tot això dicto la següent  
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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 d’infermer/infermera espe-
cialista en infermeria geriàtrica. 

 
 

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. Publicar la llista, amb carácter merament infomatiu, de les persones candidates 
amb la puntuació dels seus mèrits segons l’autovaloración. Contra aquesta llista 
no cal interposar cap recurs, de conformitat amb l’Acord de la Tautla Sectorial 
de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual els procediments de selecció de per-
sonal estatutari temporal del Servei de Salut de les illes Balears i d’acord amb la 
Resolució de 31 d’octubre de 2022. 
 

 

 
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 les persones aspirants admeses a les quals es refe-
reix el punt 1 precedent aportin la documentació que acrediti que compleixen 
els requisits i que justifiqui els mèrits al·legats. La presentació de la documen-
tació haurà de realitzar-se en el Registre General del Servei de Salut, sense per-
judici del que es disposa en l’article 16  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Pro-
cediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

 

6. Recordar que l’aportació de la documentació que acredita els requisits i que 
justifica els mèrits al·legats haurà de presentar-se en format original o copies 
autentiques dels documents que acrediten els requisits i dels quals justifiquen 
els mèrits al·legats en l’autovaloració dels seus mèrits. 
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7. Recordar que contra la llista informativa de puntuacions d’autobaremació no 
cal interposar cap recurs. Contra la present resolució només els aspirants que 
hagin resultat exclosos poden interposar un recurs administratiu. 

 
 

 

 
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.  
 
 
Dirección de Gestión y Presupuestos 
 
María del Mar Rosselló Amengual  
Por delegación de la consellera de Salud y Consumo 
(BOIB núm. 191, de 7 de noviembre de 2020) 
Por suplencia del director general del Servicio de Salud  
(BOIB núm.62, 29 de abril de 2006 
 

MARIA DEL MAR 
ROSSELLO 
AMENGUAL - DNI 
43110767G
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Anexo I

N.I.F APELLIDO I APELLIDO II NOMBRE

451****7C Barrero Gallego Sofia
53****05B Busto Rey Eva
43****57Q Calafat Rogers Jessica Deborah
43****70S Castell Esbarranch Francisca Catalina
2****505K Castro Ruiz Virginia
4304****R De Cien Gomez Natalia
****6876B Diaz de Mera Sanchez Elena Inmaculada
448****4X Forner Lopera Estrella
75****47H Garcia Villegas Estefania
4695****X Martinez Boyero Patricia
4****081Z Oliver Cerezo Sandra
3****345E Oliver Palmer Jordi Arnau
4309****N Pol Creus Margarita
4****139L Priu Rodas Clara Maria
****4423Y Ruiz Teruel Lara
3488****T Santos Pereiro Diana
43****89V Seco Talledo Estefania Catalina

Lista definitiva admitidos
ENFERMERA/ENFERMERO ESPECIALISTA EN GERIATRIA

1



Anexo II

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

5EDAD 
JUB.

6PAGO 
TASAS

7CAPAC. 
LING.

Y6****06B Da Silva Guerrero Andrea Yulibeth X
****6115A Estaras Ferragut Laura X

Lista definitiva excluidos

ENFERMERA/ENFERMERO ESPECIALISTA EN GERIATRIA

N.I.F APELLIDO I APELLIDO II NOMBRE
MOTIVO EXCLUSIÓN

 1-Titulación

2-Especialidad

3-Nacionalidad

4-Edad mínima

5-Edad jubilación

6-Pago tasas

7-Capacitación lingüística
1



N.I.F  APELLIDO I APELLIDO II NOMBRE PUNTOS
451****7C Barrero Gallego Sofia 42,4638
53****05B Busto Rey Eva 39,5849
43****57Q Calafat Rogers Jessica Deborah 11,2392
43****70S Castell Esbarranch Francisca Catalina 10,2158
2****505K Castro Ruiz Virginia 13,5708
4304****R De Cien Gomez Natalia 39,5662
****6876B Diaz de Mera Sanchez Elena Inmaculada 12,1435
448****4X Forner Lopera Estrella 40,3936
75****47H Garcia Villegas Estefania 49,6010
4695****X Martinez Boyero Patricia 7,9425
4****081Z Oliver Cerezo Sandra 18,5446
3****345E Oliver Palmer Jordi Arnau 22,6167
4309****N Pol Creus Margarita 8,0770
4****139L Priu Rodas Clara Maria 10,0517
****4423Y Ruiz Teruel Lara 32,6526
3488****T Santos Pereiro Diana 35,6299
43****89V Seco Talledo Estefania Catalina 41,0618

Lista definitiva admitidos con puntuación
ENFERMERA/ENFERMERO ESPECIALISTA EN GERIATRIA

Anexo III

1


