Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual
s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos per ordre de puntuació de la convocatòria
de caràcter excepcional de crida publica per seleccionar aspirants per als nomenaments
temporals per a la categoria de Grup de gestió de la funció administrativa de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears (ASEF 2021_05).

Maria Carmen Santos Bernabeu a data 19-07-2021 10:58:15 CEST.

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de
gener de 2018 es va aprovar el model per fer una crida pública com a procediment de caràcter
excepcional en aplicar el punt d de la disposició transitòria segona del 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 (aprovat per
l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016, ratificat per l’Acord de Consell
de Govern de 25 de novembre de 2016.
2. En data 9 de juny de 2021 es publicà la Resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, per la qual es fa una crida pública amb caràcter excepcional per
seleccionar aspirants per als nomenaments temporals per a la categoria Grup de gestió de la
funció administrativa de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
Una vegada vençut el termini per a formular reclamacions i al·legacions al llistat provisional de
persones aspirants admeses i excloses, d'acord amb les bases que regulen el procediment de la
convocatòria, dicto la següent

Resolució

2. Publicar aquesta resolució a la web del Servei de Salut.

Interposició de recursos
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1. Aprovar les llistes definitives d’admesos i exclosos, que s’annexa a aquesta resolució,
especificant la seva causa d’exclusió, i per ordre de prelació indicant la seva corresponent
puntuació.

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, 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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa de Palma en el termini de dos mesos comptadors des 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.
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Eivissa, 16 de juliol de 2021.

La directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

P.D. Consellera de Salut (BOIB núm.191, 7 de novembre de 2020)

M. Carmen Santos Bernabeu

ANNEX I
Llistat definitiu d’admesos i exclosos.
Procediment excepcional de crida pública de la categoria
Grup de Gestió de la Funció Administrativa
de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears
ADMESOS:
PUNTUACIÓ

VIZCAÍNO TARÍN, CARMEN
GARCÍA BONNIN, JUANA MARIA
CLAPES COSTA, MARGARITA
ROIG TORRES, ISABEL
COSTA MARÍN, M. NIEVES
MARI MARI, JUANA
MARTINEZ USEROS, ALBA
GARCIA SEPULVEDA, MARINA
SERRANO RODADO, MARTINA
BONED TORRES, CAROLINA
COSTA BONET, CARMEN
FERRER TORRES, ANTONIO JUAN
LARA LARA, PLACIDO ANTONIO
SANCHEZ ARIAS, LORENA MAR

48814****
41450****
41452****
41457****
46953****
41453****
43167****
47405****
47251****
41454****
41446****
47408****
41459****
47254****

401,03
317,87
246,07
175,70
160,80
160,37
29,67
0,77
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EXCLOSOS:
MOTIU D’EXCLUSIÓ

Llinatges i Nom

DNI

BELINCHON FERNANDEZ, ALMA

28805****

1. e)

DE GANZO MARRERO, ARCORAT

78554****

1. g)

DELGADO MARTOS, MARGARITA

11963****

1. e)

DURAN MARTINEZ, JONATAN

53078****

1. g)

FERRER MORRAL, AARON

46959****

1. e)

FERRER TORRES, MARIA

46950****

1. e)

LÓPEZ MARTÍNEZ, ESTELA

46957****

1. e)

MARTIN VELA, DIEGO

52888****

1. b) - 1.e)

PAHIÑO BORRACHERO, EMILIO JESUS

08832****

1. e)

TORANZO MARTIN, MARÍA BEGOÑA

03446****

1. e)

VILLA WENDT, ALEXANDER

47251****

1. g)
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RANKING

