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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16
d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la llista definitiva de mérits reconeguts a
les persones candidates admeses a la convocatória del procediment especial de
selecció de la categoría de facultatiu especialista d’área de Neurología de
l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la geréncia de l’Área de Salut de Menorca
(Exp. ASME-10/2019)

Antecedents
1. L’Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 (BOIB núm. 149/201 6, de
26 de novembre), que va ratificar l’Acord de la Mesa Sectorial d’l 1 de novembre, regula
els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les
Illes Balears per mitjá de la creació de borses úniques de treball per a cada categoría i
especialitat.
2. Mitjançant resoluciá del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31
de juliol de 2019 (BOIB núm. 121, de 03/09/2019) es va convocar un procediment
especial de selecció de personal estatutari temporal de la categoría de facultatiu
especialista d’área de Neurologia corresponent a la geréncia de l’Área de Salut de
Menorca (Hospital Mateu Orfila).
Una vegada vençut el termini per formular reclamacions i allegacions al llistat
provisional de mérits reconeguts a les persones candidates admeses, d’acord amb
l’apartat 4 de les bases que regulen el procediment de la convocatória, dict a següent

Resolució
1. Aprovar la llista definitiu de mérits reconeguts a les persones candidates admeses,
que s’annexa a aquesta resolució.
2. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut.
3. Les persones candidates admeses han de realitzar l’exercici teoricopráctic a
l’Hospital Mateu Orfila, el dia 8/11/2019 a les 8:30 hores.
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la vía administrativa- es pot interposar un
recurs de reposició davant l’órgan que la dicta, en el termini d’un mes a comptador des
de l’endemá de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 123 ¡
124 de la Llei 39/2015, d’l d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació amb l’article 57 de la Llel 3/2003, de 26 de març,
de régimjur(dic de l’Administració dela Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termina de dos mesos comptadors des de
l’endemá de la data de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 8.6 1 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.

El director gerent de I’Área de Salut de Menorca
Per delegació de firma del director general del Servei de Salut (30/11/2016)
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Annex: LLISTAT DEFINITIU DE MÉRITS RECONEGUTS
PROCEDIMENT ESPECIAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI TEMPORAL
CATEGORIA
F. E. A. de Neurologia

EXPEDIENT
ASME-1O/2019

PU NTUACIÓ TOTAL

DNJ
48***16*X

Llinatges, Nom
BALSALOBRE RODRÍGUEZ, MARÍA

23,46

