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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

6130

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2020 per la
qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la
categoria tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica

Antecedents
1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48, de 19
d'abril; correcció d'errors en el BOIB núm. 133, de 25 d'octubre de 2018), es va convocar un concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Segons la base 11 de la convocatòria, una vegada confeccionada la llista de persones seleccionades pel Tribunal el director general
del Servei de Salut dictarà una resolució per aprovar i publicar la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu.
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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/124/1062919

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 16 d'abril de 2018 per la qual es convoca un concurs
oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica depenents del Servei de Salut
de les Illes Balears.
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Aprovar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de
la categoria tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocada per
mitjà de la Resolució de 16 d'abril de 2018 (annex 1).
2. Publicar la llista de places que s'ofereixen a les persones que han superat el procés selectiu, a efecte que les sol·licitin per ordre de
preferència (annex 2).
3. Obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears —sense perjudici del que estableix el punt 7— perquè les persones que han superat el procés selectiu aportin la
documentació següent:
Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català. No obstant això,
en aquest procediment és aplicable l'article 5 del Decret 8/2018, de manera que si no s'acredita la capacitació lingüística
exigible s'aplicarà l'article 7 del mateix Decret. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en
qualsevol altra fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin.
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Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per a aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver
completat tots els estudis per obtenir el títol, juntament amb la sol·licitud d'expedició del títol i l'acreditació del pagament de
les taxes corresponents. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del
concurso oposició, sempre que ho indiquin.

Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol
servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm
per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
Pel que fa als ciutadans d'altres estats esmentats en la base 2.1.a) de la convocatòria, acreditació de no haver estat inhabilitat
—per sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat —per sanció
disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat
funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista es pot emplenar
telemàticament des de la web www.ibsalut.es, però també està disponible en format d'imprès en paper la seu dels Serveis
Centrals i de les altres gerències del Servei de Salut. En tot cas, cal formalitzar-la en algun registre segons el que disposa el
punt 5.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/124/1062919

4. Recordar que, de conformitat amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, és requisit per accedir a les professions que impliquin contacte
habitual amb menors no haver estat condemnat per una sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual. Per això cal acreditar
aquesta circumstància aportant un certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals (certificat de delictes de naturalesa sexual).
5. Establir que s'ha de presentar tota la documentació en el Registre General dels Serveis Centrals o de qualsevol altra gerència del
Servei de Salut o per qualsevol de les vies que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Si es presenta en una oficina de Correos, ha d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari
corresponent la segelli i la dati abans d'enviar-la per correu certificat.
6. Recordar que, llevat dels casos de força major constatats degudament, si no es presenta tota la documentació exigida en el termini
establert o si en examinar-la es dedueix que la persona interessada no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada personal
estatutari, per la qual cosa s'anul·laran les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat
en la sol·licitud inicial.
7. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis dels Serveis Centrals i en el web www.
ibsalut.es.
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 els articles 123 i 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 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 9 de juliol de 2020
El director general del Servei de Salut
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB núm. 10, de 21/012016)
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ANNEX I
TORN LLIURE
DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/124/1062919

ponderat

****3493Y

HAZ CONDE , MARIA DEL MAR

31,87500

34,93294

66,80794

****5427Y

SOTO RODRIGUEZ , JAVIER

57,10200

8,51716

65,61916

****5157Q

RODRIGUEZ CARRERA , VICTOR

48,23900

8,27490

56,51390

****4726Y

GOMEZ GARCIA , LAURA

44,83000

6,68636

51,51636

****2759B

BONILLA HURTADO , SERGIO

33,06800

16,00739

49,07539

****2044T

CASTRO FERNANDEZ , MONICA

35,45500

12,35000

47,80500

****9304G

LADO RODRIGUEZ , ELENA BELEN

40,73900

6,69931

47,43831

****9120K

ANTOÑANZAS CALVO , SILVIA

37,84100

6,95655

44,79755

****9571C

LIERN SERRANO , NURIA

35,28400

8,27578

43,55978

****7418P

SANTAELLA ESPARRELL , ENCARNACION M

33,23900

9,18356

42,42256

****0470B

MARROQUIN JUAREZ , ALEXANDRA

36,47700

4,67335

41,15035

****1619G

GURBINDO NOAIN , AINHOA

32,72700

6,95529

39,68229

****3123E

GARCIA VIDAL , ELIA MARIA

32,55700

6,25617

38,81317

****5494F

AMENGUAL SALAMANCA , MARGARITA

35,45500

2,28779

37,74279

****9216C

IZQUIERDO HERNANDEZ , MARIANO

32,72700

4,29828

37,02528

****9322Y

CAMPANER GELABERT , MAGDALENA ANTONIA

33,58000

2,17181

35,75181

****6370Z

MILLET JIMENEZ , LORENA

32,72700

2,71883

35,44583

****2049A

MARTINEZ GARCIA , LAURA

31,36400

3,88661

35,25061

****1432M

MARTIN SANCHEZ , ROBERTO

34,43200

0,78444

35,21644

****9761L

GIL GOMEZ , GEMMA

31,36400

3,44289

34,80689

****7267Y

MUR GIL , MIRIAM

31,53400

2,37707

33,91107

TORN LLIURE DISCAPACITATS

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

ponderat

****0731S

RODRIGUEZ AIRA , CRISTINA

40,39800

0,90079

41,29879

TORN LLIURE PROMOCIO INTERNA

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs

Total

ponderat

****9189B

LOPEZ CORTES , ADORACION
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Sol·licitud d'elecció de places
Instruccions:
- Abans de res, llegiu les instruccions disponibles en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). Seguiu la ruta
Professionals > Recursos Humans > Treballa amb nosaltres > Oposicions > Convocatòries d’oposicions obertes i
cercau-hi la que us interessi.
- Per emplenar el formulari, a més de consignar les vostres dades personals heu d’assignar un ordre de prioritat a
cadascuna de les places ofertes: 1 és la màxima prioritat, 2 és la vostra segona prioritat, i així successivament fins a
assignar la prioritat a totes les places convocades.
- Assegurau-vos que no repetiu l’ordre de prioritat i que l’assignau a TOTES LES PLACES.
- El fet d’incomplir les instruccions invalidaria la sol·licitud.
- A les places ofertes d’ATENCIÓ PRIMÀRIA, quan es tracta de places identificades (CIAS) es pot triar
la mateixa. En la resta dels casos, quan es tracti de places no identificades i se sol·liciti una gerència o un
un hospital, es consideren sol·licitades totes les places d’aquesta gerència o de l’hospital.
- Si es presentassin diverses sol·licituds, la darrera registrada substituiria les anteriors.

Convocatòria:

TÈC. ESP. ANATOMIA PATOLÒGICA

Nom i cognoms:
DNI del candidat:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/124/1062919

Relació de vacants que s'ofereixen
Illa

Descripció

Places

Hospital Universitario Son Espases

Mallorca

11

Hospital Manacor

Mallorca

2

Hospital Universitario Son LLàtzer

Mallorca

6

Hospital Can Misses

Eivissa

2

Hospital Comarcal d'Inca

Mallorca

1

Hospital Mateu Orfila

Menorca

1
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