Acord de la Comissió de selecció per a la provisió mitjançant el
procediment de concurs, del lloc de treball de Cap de Grup de
Subministrament i Magatzem de la plantilla orgànica
autoritzada de la Gerència de l’Hospital Mateu Orfila del Àrea de
Salut de Menorca
Fets
1. El dia 6 de març de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 32 la
resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 3 de març de 2021 mitjançant la qual es convoca la
provisió, pel procediment de concurs del lloc de treball de de
Cap de Grup de Subministrament i Magatzem de la plantilla
orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital Mateu Orfila
del Àrea de Salut de Menorca.
2. El dia 18 d’abril de 2021 es va constituir la Comissió de Selecció
i, en aquesta sessió única, va verificar que la persona aspirant
complia els requisits exigits en la convocatòria i en van revisar
els mèrits aportats per aquesta, de la qual se’n va aixecar acta i
adoptar aquest Acord.
3. Només va presentar candidatura la senyora Margarita Febrer
Pons, la qual complia tots els requisits de la convocatòria. Atès
aquest fet, i atenent als criteris de celeritat i simplificació
administrativa, no va ser necessari valorar els mèrits aportats.
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1. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal
estatutari dels serveis de salut.
2. Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat
públic.
3. Acord de Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es
ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per la qual es
regula el sistema de provisió de càrrecs no directius del
personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les
liles Balears (BOIB 75, del 21 /05/2011).
4. Resolució de 23 de maig de 2011 del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears per la qual es dicten instruccions
per a l’aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per
la qual es regula el sistema de provisió de càrrecs no directius
del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de
les Illes Balears (BOIB 87, del 11/06/2011).
Per tot això, la Comissió de selecció adopta el següent
Acord
1. Declarar que la senyora Margarita Febrer Pons ha estat l’única
persona que ha presentat la sol·licitud de participació en el
concurs en el termini habilitat i acompleix amb els requisits
exigits a la convocatòria.
2. Declarar que la senyora Margarita Febrer Pons és l’única
persona candidata que s’ha presentat a la convocatòria i, per
tant, atenent als criteris de celeritat i simplificació
administrativa, no s’ha valorat els mèrits aportats.
3. Informar que, amb caràcter provisional, la persona candidata
al lloc de treball de Cap de Grup de Subministrament i
Magatzem de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència
de l’Hospital Mateu Orfila del Àrea de Salut de Menorca és la
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senyora Margarita Febrer Pons a la qual s'atorga el lloc de
feina.
4. Comunicar a les persones interessades que contra aquest
Acord provisional poden presentar al·legacions en el termini de
quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
publicació, que seran resoltes en la resolució definitiva del
concurs, la qual es publicarà en els taulers d’anuncis de
l’Hospital Mateu Orfila i de l’Àrea de Salut de Menorca, en el
portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
5. Elevar a l’òrgan competent l’esmentat Acord per a procedir a
la publicació de la Resolució provisional
Palma, 18 d’abril de 2021
El President de la Comissió de Selecció

Firmado por Juan Miguel Roca
Gamundí el día 22 de abril de
2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Joan Miquel Roca Gamundí
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