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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

506

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de data 19 de gener de 2017per
la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de
cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció
Primària de Mallorca

Fets
1. El dia 19 de juliol de 2016 es publica en el BOIB núm. 91 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de
juny de 2016 per la qual es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de feina de cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació de la
plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
2. El dia 15 d'octubre de 2016 es publica en el BOIB núm. 131 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30
de setembre de 2016 per la qual es designa el nou membre de la comissió de selecció, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap de
secció de Costos i Sistemes d'Informació de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/11/970079

3. El dia 29 de novembre de 2016 es publica en el taulell d’anuncis de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i en el web del Servei de
Salut de les Illes Balears l'Acord de 29 de novembre de 2016 de la Comissió de Selecció de la convocatòria per a la provisió, pel procediment
de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de
Mallorca (BOIB núm. 90, de 16/07/2016 i 131, de 15/10/2016) pel qual es resol provisionalment el concurs esmentat
4. Una vegada examinades les al·legacions presentades dins del termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació
de l'Acord esmentat en el punt anterior per la senyora Francisca J. Navarro Castro, es resol amb caràcter definitiu el concurs citat. Les
al·legacions presentades es desestimen pels següents motius:
- Les relatives a l'apartat A), per quan l'experiència professional en SEEA o en PIT s'ha de valorar en funció del temps de serveis en
la categoria de pertinença com a personal estatutari fix (darrer paràgraf de la instrucció primera de la Resolució de 23/05/2011 del
director general de l'Ib-Salut (BOIB núm. 41, d'11/06/2011)).
- Les relatives a l'apartat C), per quan es considera que un dels cursos, seminaris, tallers, congressos o jornades aportat per la
interessada no està relacionat directament amb el contingut del lloc al qual s'opta.
Fonaments de dret
1. Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual es regula el
sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 75,
de 21/05/2011).
2. Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de desembre de 2012
pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 11/2013, de 22 de gener)
3. 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 del Acord de Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius
del personal estatutari de gestió i serveis (BOIB núm. 87, d’11/06/2011).
Per tot això, dicto la següent
RESOLUCIÓ
1. Adjudicar, pel procediment de concurs, el lloc de treball de cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació de la plantilla orgànica
autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca a la senyora Rosa Maria Canet Martorell, amb DNI 43019010-V.
2. Publicar la present resolució en el taulell d’anuncis de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, en el web del Servei de Salut i en el
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Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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 d’haver-ne rebut la notificació, 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, en relació amb 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 la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver
rebut la notificació de la resolució, d’acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

Palma, 19 de gener de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/11/970079

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Julio Miguel Fuster Culebras
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