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Resolució del director gerent de l’Área de Salut de Menorca per la qual es fa
una crida pública amb carácter excepcional per seleccionar aspirants per als
nomenaments temporals per a la categoria bugader/a
Antecedents i fonaments de dret
Per mitjá de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 24 de març de 2017 es va aprovar el model per ter una crida pública
com a procediment de carácter excepcional en aplicar el punt d de la disposició
transitória segona del Text refós que regula els procediments de selecció de
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les ¡lles Balears per mitjá de la
creació de borses úniques de trebali per a cada categoria 1 especialitat (aprovat
per l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’ll de novembre de 2016, ratificat per
l’Acord de Consell de Govern de 25 de novembre de 2016.
De conformitat amb el punt 2.d de la disposiciá transitória segona esmentada faig
una crida pública —publicada en el web del Servei de Salut— adreçada als
aspirants que compleixin els requisits per ser candidats al lloc de feina ofert, que
estableix el punt 9.1 del Text refós.

Categoria del IIoc de feina ofert
-

Bugader/a

Lloc de feina
Bugaderia de l’Hospital Mateu Orfila
-

Dades de la geréncia:
-

-

Denominació: Área de Salut de Menorca
Adreça completa: Ronda Malbuger, 1

Dades de contacte:
Teléfons: 971 487 020 / 971 487416
Fax: 971 487011
Adreça electrónica: hcimo.rrhh@hgmo.es
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Termini ¡ mode de presentació

El termini de presentació és de set (7) dies hábils des de la data de publicació de la
crida en el web del Servei de Salut.
La documentació a aportar ha de presentar-se en el Registre de la Geréncia de
l’Área de Salut de Menorca o bé per qualsevol de les vies establertes a l’article
16.4 de la L1ei39/2015, d’l d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
A fi d’agilítar i facilitar el procediment de selecció, quan la sollicitud s’hagi
presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana a les persones
aspirants que n’informin enviant un fax al 971 487011 o un missatge electrónic a
l’adreça homo.rrhh@hgmo.es, en el qual han de constar el número i la data de
registre de la sollicitud.
Ámbit d’aplicació
Aquesta crida s’utilitza per als nomenaments establits en el punt 18 de l’Acord,
que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del
Servei de Salut de les ¡lles Balears, ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 25
de novembre de 2016 (a excepció d’alló referent al personal interí).
Requisits i documentació que cal aportar
1) Per poder participar en la selecció de personal estatutari temporal del Servei
de Salut cal complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea
o de l’espai económic europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de
treballadors d’acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats
ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal.
Poden participar-hi igualment, sigui quina sigui la nacionalitat, el cónjuge
deIs espanyols ¡ de les persones amb nacionalitat d’un altre estat membre
de la Unió Europea sempre que no estiguin sepa rats de dret, i també els
seus descendents 1 els del cónjuge sempre que no estiguin separats de
dret o tinguin menys de vint-i-un anys o superin aquest edat i siguin
dependents.
b) Tenir el certificat d’escolaritat.
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En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, cal acreditar que estan
homologades pel Ministeri d’Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessária per acomplir les funcions que es
derivin del nomenament corresponent.
d) Tenir 16 anys complits ¡ no sobrepassar l’edat de jubilació forçosa.

e) Acreditar el nivell A2 de lengua catalana, d’acord amb el contingut deis
articles 3 i 4 del Decret 8/201 8, pel qual es regula la capacitació lingüística
del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
De conformitat amb la disposició addicional quarta i amb l’apartat 3 de
l’article 5 del Decret 8/201 8, s’admetran també les solhcituds de
participació de tots els aspirants i es computará, a partir de la data
d’ocupació de la plaça, un termini de dos anys per assolir i acreditar el
nivell exigit de coneixements de la llengua, establint una preferéncia per al
personal capacitat lingüísticament
fi

No haver estat separat per mitjá d’un expedient disciplinan del servei de
qualsevol de les administracions públiques o deis órgans constitucionals o
estatutaris de les comunitats autónomes; ni estar en la situació
d’inhabilitació absoluta o especial per a llocs de feina o cárrecs públics per
mitjá d’una resolució judicial; ni estar inhabilitat per accedir al cos o a
‘escala de funcionan o per acomplir funcions similars a les que
s’acompleixen en el cas del personal laboral en qué hagi estat separat o
inhabilitat. En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat, no pot estar
inhabilitat o en una situació equivaient ni pot haver estat sotmés a una
sanció disciplinánia o equivalent que Ii impedeixi accedir a l’ocupació
públíca al seu estat i en els mateixos termes.

g) Cursar la sollicitud.
Ii) No incórrer en el moment del nomenament en una causa
d’incompatibilitat d’acord amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
1)

No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclós de la borsa.

j)

No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la
qual opti a qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut.
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2) EIs candidats han d’entregar o enviar I’original o una cópia compulsada de la
documentació següent:
a) Sollicitud, segon el model que s’annexa a aquesta resolució.

b) Document d’identitat.

c) Documentació acreditativa de la titulació exigida.
d) Documentació acreditativa deis serveis prestats, que es valoren d’aquesta
manera:
-

-

-

Es valoren els serveis prestats en institucions sanitáries públiques del
Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitáries públiques de la
Unió Europea o en institucions sanitáries públiques de l’Espai Europeu
com a personal estatutari, funcionan o laboral en la mateixa categoria
que aquella a la qual s’opta o en places amb el mateix contingut
funcional.
Es valoren els serveis prestats en institucions sanitáries públiques del
Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitáries pUbliques de la
Unió Europea o en institucions sanitáries públiques de l’Espai Europeu
com a personal estatutari, funcionan o laboral en una categoria
diferent per a la qual s’exigeixi el mateix títol de la categoria a la qual
s’opta.
Cada mes de servei prestat en la mateixa categonia que aquella a la
qual s’opta es valora amb 1 punt. Si s’han de computar serveis prestats
en una categoria diferent i per a la qual s’exigeixi el mateix títol de la
categoria a la qual s’opta, cada mes es valora amb 0,75 punts.

e) En el cas deis aspirants que siguin ciutadans de paisos o de territoris on el
castellá no sigui idioma oficial, per acreditar el domini de qualsevol de les
dues liengües oficials de les ¡lles Balears han de presentar una fotocópia
compulsada del certificat del nivell Bi (o «un niveil superior) expedit per
un organisme públic amb competéncies per acreditar els coneixements
lingüístics.

Llista provisional
Una vegada que l’Área de Recursos Humans hagi comprovat la documentació, el
director gerent publicará una resolució en el web del Servei de Salut que
contendrá les llistes provisionals d’ admesos i exclosos (especificant-ne la causa
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de l’exclusió) per ordre de prelació i amb la puntuació resultant de la baremació
deis serveis prestats als centres del Sistema Nacional de Saiut. Si no es pot aplicar
aquest criteri o en cas d’empat, se seleccionará l’aspirant la lletra inicial del
primer iVnatge del qual sigui la primera en [odre aifabétic determinat per un
sorteig púbiic.
Termini per presentar allegacions
Atés el carácter extraordinari «aquesta convocatória, els terminis per presentar
aiiegacions a les llistes provisionais queda reduk al 50 %, de conformitat amb
l’article 33 de la Liei 39/2016, d’l de octubre, per als nomenaments eventuais i per
ais de substitució. En conseqüéncia, els aspirants disposaran de cinc dies hábils
per presentar les aflegacions que considerin oportunes. A fi «agilitar la gestió,
aquestes aIlegacions s’han de presentar a la Geréncia de ‘Área de Saiut de
Menorca o bé s’han «enviar per correu electrónic a
l’adreça
hgmo.rrhh@hgmo.es o per fax al número 971 487 011.

Llista definitiva
Una vegada revisades les allegacions o, si no se n’han presentades, una vegada
vençut el termini per presenta r-ne, es publicará en el web del Servei de Salut la
resolució del director gerent que contendrá la lista definitiva d’aspirants. La lista
s’utilitzará per seleccionar l’aspirant i per efectuar el nomenament corresponent
seguint i’ordre de prelació establit. Contra aquesta resolució es podrá interposar
un recurs de reposició davant de i’órgan que l’hagi dictada en el termini d’un mes
o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
davant el jutjat contenciós administratiu.

Métode de crida als aspirants
La crida ha de respectar les regles establides en els apartats 2.a, 2./ji ¡ 2.c del punt
19 de l’Acord regulador, depenent del tipus de nomenament de qué es tracti.
Si l’aspirant no accepta l’oferta de feina o no respon a la crida una vegada
efectuada tal com s’estableix en aquest apartat, passará immediatament al darrer
lloc de la llista.
La geréncia que ofereix el lloc de feina podrá utiiitzar la ilista definitiva per cobrir
els ilocs necessaris «aquesta categoria o especialitat fins que la llista quedi
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exhaurida o es disposi d’una llista definitiva de la borsa única per a aquesta
categaria, tal com estableix la disposició transitória segona del Text refós.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’órgan que la dicta en el termini d’un
mes comptador des de l’endemá de la data de publicació d’aquesta resolució,
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llel 39/2015, di d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions pUbliques, i l’article 57 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de régim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autónoma de ies files Salears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant
del jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesas
comptadors des de l’endemá 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.

Maó, 9 de desembre de 2020
El director gerent de l’Área de Salut de Menorca
‘‘II

Romájuliá Mash
Per delegació
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