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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la
qual es publica la llista definitiva de puntuacions dels mèrits de les persones
candidates a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça
vacant del grup administratiu de la funció administrativa (C1) adscrita a la
Unitat d’Innovació i Projectes Corporatius de la plantilla autoritzada dels
Serveis Centrals del Servei de Salut
Fets
1. El 29 d’octubre de 2019 es va publicar en el BOIB núm. 147 la Resolució del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2019
per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció
interna temporal, una plaça vacant del grup administratiu de la funció
administrativa (C1) adscrita a la Unitat d’Innovació i Projectes Corporatius de
la plantilla autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
2. El 19 de febrer de 2020, la Comissió de Selecció es va reunir per revisar les
sol·licituds presentades i el 3 de març de 2020 es va dictar la Resolució amb les
llistes provisionals de persones admeses i excloses de la convocatòria.
3. En el termini per presentar al·legacions es va rebre una sol·licitud, que va ser
estimada una vegada revisada per la Comissió de Selecció, de manera que es
van establir les llistes definitives de persones candidates i de persones
excloses, que figuren en la Resolució publicada el 21 d’octubre de 2020.
4. La Comissió de Selecció es reuní el 28 d’abril de 2021 i va valorar els mèrits
al·legats per les persones candidates d’acord amb les bases de la convocatòria
i va acordar elevar al director general del Servei de Salut la puntuació
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provisional corresponent perquè en dictàs la Resolució publicada al web del
Servei de Salut de les Illes Balears el 04 de maig de 2021.
5. La Comissió de Selecció es va reunir el 14 de juliol de 2021, va comprovar que
no s’havien presentat al·legacions contra la llista provisional de puntuacions
dels mèrits , en conseqüència, va acordar publicar la llista definitiva i
determinar el dia, l’hora i el lloc per fer la prova teoricopràctica establerta en
les bases de la convocatòria.
Fonaments de dret
De conformitat amb la base 6.5 de la convocatòria, una vegada valorats els mèrits
de les persones candidates s’ha de publicar en el web del Servei de Salut una
resolució del director general del Servei de Salut que contengui la llista definitiva
de puntuacions dels mèrits i que determini el dia, l’hora i el lloc en què les
persones candidates hauran de fer una prova teoricopràctica per acreditar davant
la Comissió de Selecció els coneixements i la capacitat professional amb relació a
les funcions específiques que s’han d’acomplir.
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Publicar en la pàgina web www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursoshumans/serveis-centrals la llista definitiva de puntuacions dels mèrits de les
persones candidates d’aquesta convocatòria, que figuren en l’annex.
2. Establir que la prova teoricopràctica tindrà lloc el 29 de juliol de 2021 a les 9.30
hores a la sala César Azpeleta, del recinte de l’Hospital Psiquiàtric, situat al
carrer de Jesús, 40, de Palma.
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, d’1 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
qualsevol dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la
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Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 22 de juliol de 2021
El director general

Firmado por JULIO MIGUEL FUSTER
CULEBRAS - DNI ***6318** el día
23/07/2021 con un certificado
emitido por SIA SUB01
Julio Miguel Fuster Culebras
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ANNEX
Convocatòria: grup administratiu (C1). BOIB núm. 147, de 29 d’octubre de 2019
Llista provisional de mèrits reconeguts:
Núm. doc. id.

Llinatges, nom

****2544W

Martínez Pacheco, María José

10,50

****1584T

Femenías Rosselló, Catalina

****2982K

Mas Ramis, Agnès

****5823X

Seguí Marfil, Sonia
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Exp. prof.

Formació

Català

Total

7,55

0,00

18,05

20,00

3,74

0,00

23,74

22,40

10,13

3,00

35,53

8,93

20,00

4,00

32,93
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