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Resolució del director general del Servel de Salut de les Illes Balears de 19 de
setembre de 2019, per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants
admeses i excioses de 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 Conseli 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 di 1 de novembre, 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 treball per a cada categoria i
especia litat.
2. Mitjançant resolució del director general del Servei de Salut de les ¡lles Balears de 31
de juliol de 2019 (BOIS núm. 121, de 03/09/2019) es va convocar un procediment
especial de selecció de personal estatutari temporal de la categoria 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 presentar-hi sol’licituds 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 persones admeses 1 excloses que s’annexa a aquesta
resolució.
2. Publicar aquesta resolució en el web del Servei de Salut.
Interposició de recursos
Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hábils, comptadors a partir de
l’endemá de la publicació de la llista per formular reclamacions o allegacions contra
aquesta resolució i esmenar deficiéncies (en cas que no ho facin es considerará que
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han desistit de la sollicitud). Tots els documents s’han d’adreçar a la comissiá de
selecció ¡ es poden presentar en qualsevol deis registres que preveu la normativa
vigent.

Maó, 19 de setembre de 2019

El director gerent de lÁrea de Salut de Menorca
Per delegació de firma del director general del Servei de Salut (30/11/2016)

Románjuliá Masip
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Annex: LLISTAT PROVISIONAL D’ ADMESOS 1 EXCLOSOS
PROCEDIMENT ESPECIAL DE SELECCIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI TEMPORAL
CATEGORÍA
E. E. A. de Neurología

EXPEDIENT
ASME-1O/2019

ADM ESOS
DNI
48***16*X

LLINATGES, Nom
BALSALOBRE RODRÍGUEZ, MARÍA

EXC LOSO 5
DNI

[LI NATGES, Nom

(*) Segons els articles 2 ¡ 3 de les bases de la convocatória

MOTIU EXCLUSIÓ (*)

