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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de
novembre de 2019, per la qual s’aprova la llista provisional de puntuacions
totais de les persones candidates admeses a la convocatória del procediment
especial de selecció de la categoria de facultatiu especialista d’área de
Neurologia 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 Conseli de Govern de 25 de novembre de 2016 (BDIB núm.
149/2016, de 26 de novembre), que va ratificar l’Acord de la Mesa Sectorial d’ll
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 categoria i especialitat.
2. Mitjançant resolució del director general del Servei de Salut de les ¡lles Balears
de 31 de juliol de 2019 (BOIS núm. 121, de 03/09/201 9) es va convocar un
procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de la categoria
de facultatiu especialista «área de Neurologia corresponent a la qeréncia de
l’Área de Salut de Menorca (Hospital Mateu Orfila).
Una vegada la Comissió de Selecció ha valorat els mérits deIs candidats i s’ha
realitzat la prova teoricopráctica, d’acord amb l’apartat 4 de les bases que regulen
el procediment de la convocatória, dict la següent

Resolució
1. Aprovar la llista provisional de puntuacions totals de les persones candidates
admeses, que s’annexa a aquesta resolució.
2. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut.
3. Informar de la present resolució a la Comissió de Seguiment de I’Acord de
Borsa.
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Interposició de recursos
Les persones aspirants disposen d’un termini de 5 dies hábfls, comptadors a
partir de l’endemá de la publicació de la llista per formular reclamacions o
aliegacions contra aquesta resolució. Tots els documents s’han d’adreçar a la
comissió de selecció ¡ es poden presentar en qualsevol deis registres que preveu
la normativa vigent.

El director gerent de l’Área de Salut de Menorca
Per delegació de firma del director general dei Servei de SaIut (30/11/201 6)
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Anexe: LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS TOTALS
PROCEDIMENT ESPECIAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI TEMPORAL
CATEGORIA

EXPEDIENT

F. E. A. de Neurologia

ASME-1O/2019

DNI
48***16*X

LLINATGES, Nom
BALSALOBRE RODRÍGUEZ, MARÍA
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Puntuació
71,46

