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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la 
qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones 
candidates del concurs de mèrits per constituir borses generals per 
seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria 
infermer especialista en infermeria del treball/infermera  especialista en 
infermeria del treball i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen 
els requisits 
 

 

 

Antecedents 
 
 
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 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 
categoria i especialitat( BOIB núm.80, de 21 de juny de 2022),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 a cada categoria i 
especialitat. 

 

 

2. Sobre la base d'aquest acord, el 13 d’octubre de 2022 es va publicar en el web 
del servei de Salut la 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 d’infermer especialista en infermeria del treball 
/infermera especialista en infermeria del treball. En questa resolució es va 
establir un termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació 
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de la convocatòria perquè s’inscrivissin nous aspirants i perquè els aspirants ja 
inscrits poguessin afegir nous mèrits. 
 

 
 

3.  En data de 17 de novembre 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 5 de desembre 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 especialista 
en infermeria del treball/infermera especialista en infermeria del treball  . Per 
mitjà d'aquesta resolució es va instar a les persones aspirants a les quals es 
feia al·lusió perquè aportassin la documentació que acreditàs que complien els 
requisits i justificassin els mèrits al·legats. 

 
 

5. El 8 de febrer de 2023 es va dictar la Resolució per la qual es publica la llista 
provisional amb la relació de puntuacions de les persones candidates en la 
borsa de treball i la llista d'aspirants exclosos per no acreditar complir els 
requisits de la convocatòria, i es va establir un termini de deu dies hàbils  per 
presentar les reclamacions oportunes. 

 
 
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 marco. 
 

2. L'article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del 
personal estatutari dels serveis de salut, en la seva redacció donada per 
Reial-Decret Llei 12/22, de 5 de juliol , 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 ,publicitat i celeritat, i s’han 
d'establir prèvia negociació en les meses corresponents.  
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3. 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 es 
regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del 
servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de treballa per a 
cada categoria i especialitat(BOIB núm.80, de 21 de juny de 2022). 

 

 

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 
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.a 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 ha de fer-se a través d'una convocatòria pública per mitjà d'una 
resolució 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.ibsalut.es)». 

 
6. El punt 15.2 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 del 13 d’octubre de 2022 

relativa a l’actualització de la borsa única de personal estatutari temporal del 
Servei de Salut de la categoria infermer especialista  en infermeria del treball/ 
infermera especialista en infermeria del treball. 

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

recuperació de l’ús de català en l’àmbilt 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 convocatòries poden eximir els requisits de coneixements de la llengua 
catalana exigits en aquesta mateixa Disposició Transitòria Segona, manifestat 
per l’òrgan competent en materia de planificació de recursso humans del 
Servei de Salut de les Illes Balears o de  l’entitat corresponet, que emitirá 
preceptivament informe 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 Balears d’1 de desembre de 2021, a la present 
convocatoria li es aplicable l’exempció d’aquest coneixements de la llengua 
catalana. 

 

http://www.ibsalut.es)/
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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 definitiva amb la puntuació final dels candidats relativa a 
l'actualització de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de 
Salut de la categoria d’ i també la llista de persones excloses per no haver 
acreditat que compleixen els requisits. Per mitjà d'aquesta resolució es donen 
per contestades les al·legacions presentades contra la llista provisional. 
 

2. Publicar les llistes esmentades en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). 
 
 
Interposició de recursos 
 
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot 
interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un 
mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, tal 
com preveuen 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.  
 
Els recursos 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. Si no es presenten en algun dels 
registres propis del Servei de Salut, cal dirigir-los al Registre General del Servei de 
Salut, situat en el carrer de la Reina Esclaramunda, 9 (07003 Palma). 
 
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a 
partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els 
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

 
La directora 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) 

http://www.ibsalut.es/


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

43****32R Alomar Ramis Francisca Maria 3,7648 7,4113 4,00 0,0000 15,1761
4301****G Alomar Tomas Miguel Jose 5,7538 11,0750 4,00 0,0000 20,8288
35****59D Alpiste Gracia Silvia 11,6737 22,0853 4,00 0,0000 37,7590
43****23Z Bisbal Ramos Margarita 2,0046 7,0855 3,00 0,0000 12,0901
7****584L Blanco Barredo Rosa Patricia 6,6066 1,6109 0,00 0,0000 8,2175
1144****Y Campa Menendez Rebeca 0,8086 0,5768 2,00 0,0000 3,3854
4****109E Del Amo Merino Laura 3,8220 3,4903 3,00 0,0000 10,3123
4847****M Fructuoso Sevilla Almudena 5,7408 0,0000 0,00 0,0000 5,7408
20****01Q Gonzalez Casquero Rosa 19,3385 18,7994 3,00 0,0000 41,1379
5****347C Hernandez Hernandez Jesus 5,1743 55,0000 0,00 0,0000 60,1743
4320****N Llull Company Pedro 12,7746 4,4164 4,00 0,0000 21,1910
3****387Z Quetglas Mesquida Maria Immaculada 2,3556 0,0000 4,00 0,0000 6,3556
768****5S Roberto Martin Juan Antonio 23,4785 4,0771 0,00 0,0000 27,5557
3349****A Rodriguez Mendiola Isabel 0,7124 2,2110 4,00 0,0000 6,9234
059****8C Sanchez Medina Rosa Pilar 11,7507 1,7105 0,00 0,0000 13,4612
****4348R Vera Gonzalez Jose Manuel 0,0000 9,4887 0,00 0,0000 9,4887
****0955X Virgili Miralles Antonia 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000

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

Infermer/infermera especialista en infermeria del treball

1



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

5****347C Hernandez Hernandez Jesus 5,1743 55,0000 0,00 0,0000 60,1743
20****01Q Gonzalez Casquero Rosa 19,3385 18,7994 3,00 0,0000 41,1379
35****59D Alpiste Gracia Silvia 11,6737 22,0853 4,00 0,0000 37,7590
768****5S Roberto Martin Juan Antonio 23,4785 4,0771 0,00 0,0000 27,5557
4320****N Llull Company Pedro 12,7746 4,4164 4,00 0,0000 21,1910
4301****G Alomar Tomas Miguel Jose 5,7538 11,0750 4,00 0,0000 20,8288
43****32R Alomar Ramis Francisca Maria 3,7648 7,4113 4,00 0,0000 15,1761
059****8C Sanchez Medina Rosa Pilar 11,7507 1,7105 0,00 0,0000 13,4612
43****23Z Bisbal Ramos Margarita 2,0046 7,0855 3,00 0,0000 12,0901
4****109E Del Amo Merino Laura 3,8220 3,4903 3,00 0,0000 10,3123
****4348R Vera Gonzalez Jose Manuel 0,0000 9,4887 0,00 0,0000 9,4887
7****584L Blanco Barredo Rosa Patricia 6,6066 1,6109 0,00 0,0000 8,2175
3349****A Rodriguez Mendiola Isabel 0,7124 2,2110 4,00 0,0000 6,9234
3****387Z Quetglas Mesquida Maria Immaculada 2,3556 0,0000 4,00 0,0000 6,3556
4847****M Fructuoso Sevilla Almudena 5,7408 0,0000 0,00 0,0000 5,7408
1144****Y Campa Menendez Rebeca 0,8086 0,5768 2,00 0,0000 3,3854
****0955X Virgili Miralles Antonia 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000

Annex II
 Llista definitiva de mèrits admesos amb puntuació per ordre de punts

Infermer/infermera especialista en infermeria del treball

1



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

5EDAT 
JUB.

6PAG. 
TAXES

7CAPAC. 
LLING.

43****02W Contreras Mayol Pedro X X X
340****8B Esteva Rodriguez Elena X
48****11M Jose Antonio Garcia Gil X X X
3****321K Lapeña Lopez Juan Antonio X X
74****38T Mañas Dueñas Carmen Maria X X X
056****5Y Muñoz Mansilla Maria Begoña X X X
46****78D Salvador Juni Lidia X X X

Annex III

Llista definitiva 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
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