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ANNEX
FEA de rehabilitació.- Sector sanitari de Menorca.- H. Mateu Orfila.- Torn lliure
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
DNI
6550023
46140697
43091091
48808176

LLINATGES I NOM
BLAZQUEZ MORENO, ANGELA
BONAFONT VIDAL, MARIA
DIAZ MEDINA, SERGIO
GONZÁLEZ LÓPEZ, LUIS

FEA de medicina intensiva.- Sector sanitari de Menorca.- H. Mateu Orfila.- Torn lliure
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
DNI
44911302
13097219
9758641
09287773
35775843
9418422

LLINATGES I NOM
ALONSO FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO
ARRIBAS SANTAMARIA, MIGUEL ANGEL
FERNÁNDEZ-CID BOUZA, RAMÓN
GONZALEZ LOPEZ, MARIA ANGELES
LASHERAS TINA, MARIA MAGDALENA
SANCHEZ PEREZ, SUSANA
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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 de la data de publicació, d’acord amb els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10, 25 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 procedent interposar-hi.
Palma, 21 de marzo de 2012
La consellera de salut, família i benestar social
Carmen Castro Gandasegui

—o—
ANNEX
Num. 6147
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
21 de març de 2012 per la qual s’aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per
cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), i es
determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició
Antecedents
1.Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 30 de desembre de 2009 es va aprovar la convocatòria general per la qual s’estableixen
les bases comunes que han de regir, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de
facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les ofertes d’ocupació pública per a l’any 2008 i 2009 (BOIB núm. 6, de
14 de gener de 2010; correcció d’errors en el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de
2010, i en el BOIB núm. 34, de 2 de març de 2010).
2.Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar i
Social de 29 de setembre de 2011 —publicada el 10 d’octubre de 2011— es va
convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories
de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Eivissa (Hospital Can Misses).
3.Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 21 de novembre de 2011 —publicada al BOIB núm. 179, de 29 de
novembre de 2011— es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició al qual es refereix l’apartat anterior.
4.Una vegada exhaurit el termini per presentar reclamacions o per esmenar els defectes apreciats d’acord amb la base 4.3 de la convocatòria general,
dict la següent
Resolució
1.S’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de
facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), que s’adjunten com
annex a aquesta resolució. En la llista definitiva de persones admeses en figuren
el nom, els llinatges i el DNI. En la llista definitiva de persones excloses en figura també la causa d’exclusió.
2.Es determina que el primer exercici de la fase d’oposició es durà a terme
en les dates i en els llocs següents:
FEA medicina intensiva: 28 de abril de 2012, a les 10:00 h., a l’Hospital
Can Misses. C/Corona, s/n. 07800 Eivissa.
3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en
els webs www.ibsalut.es, http://opoibsalut.caib.es i http://opoibsalut.illesbalears.cat i en el tauler d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les
Illes Balears.

FEA de medicina intensiva.- Sector sanitari de Eivissa.- H. Can Misses.- Torn lliure
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
DNI
50734690
24222811
46955737
53542480

LLINATGES I NOM
GONZALEZ SANCHEZ, JESUS
MEDINA GARCIA, PEDRO JAVIER
MOLINA POVEDANO, MARIA ARACELI
TUERO LEON, GASPAR

—o—
Num. 6148
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
21 de març de 2012 per la qual s’aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per
cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal
d’Inca), i es determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a
terme el primer exercici de la fase d’oposició
Antecedents
1.Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 30 de desembre de 2009 es va aprovar la convocatòria general per la qual s’estableixen
les bases comunes que han de regir, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de
facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les ofertes d’ocupació pública per a l’any 2008 i 2009 (BOIB núm. 6, de
14 de gener de 2010; correcció d’errors en el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de
2010, i en el BOIB núm. 34, de 2 de març de 2010).
2.Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar i
Social de 29 de setembre de 2011 —publicada el 10 d’octubre de 2011— es va
convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories
de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca).
3.Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 21 de novembre de 2011 —publicada al BOIB núm. 179, de 29 de
novembre de 2011— es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició al qual es refereix l’apartat anterior.
4.Una vegada exhaurit el termini per presentar reclamacions o per esmenar els defectes apreciats d’acord amb la base 4.3 de la convocatòria general,
dict la següent
Resolució
1.S’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de
facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca), que s’adjunten com annex a aquesta resolució. En la llista definitiva de persones admeses
en figuren el nom, els llinatges i el DNI. En la llista definitiva de persones excloses en figura també la causa d’exclusió.
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2.Es determina que el primer exercici de la fase d’oposició es durà a terme
en les dates i en els llocs següents:
FEA de rehabilitació: 24 d’abril de 2012, a les 10:00 h., a l’Hospital
Universitari Son Espases. Ctra. de Valldemossa, 79. 07010 Palma.
FEA de medicina intensiva: 28 d’abril de 2012, a les 10:00 h., a l’Hospital
Universitari Son Espases. Ctra. de Valldemossa, 79. 07010 Palma.

03-04-2012

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 de la data de publicació, d’acord amb els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10, 25 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 procedent interposar-hi.

ris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de
facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les ofertes d’ocupació pública per a l’any 2008 i 2009 (BOIB núm. 6, de
14 de gener de 2010; correcció d’errors en el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de
2010, i en el BOIB núm. 34, de 2 de març de 2010).
2.Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears, per delegació del conseller de Salut i Consum, de 15 de novembre
de 2010 es va aprovar la convocatòria general per la qual s’estableixen les bases
comunes que han de regir, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a les ofertes d’ocupació pública per a l’any 2010 (BOIB núm. 176, de 2 de desembre de
2010; correcció d’errors en el BOIB núm. 184, de 18 de desembre de 2010).
3.Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar i
Social de 29 de setembre de 2011 —publicada el 10 d’octubre de 2011— es va
convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories
de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Dureta).
4.Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 21 de novembre de 2011 —publicada al BOIB núm. 179, de 29 de
novembre de 2011— es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició al qual es refereix l’apartat anterior.
5.Una vegada exhaurit el termini per presentar reclamacions o per esmenar els defectes apreciats d’acord amb la base 4.3 de la convocatòria general,
dict la següent

Palma, 21 de març de 2012

Resolució

La consellera de salut, família i benestar social
Carmen Castro Gandasegui

1.S’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de
facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Dureta), que s’adjunten com
annex a aquesta resolució. En la llista definitiva de persones admeses en figuren
el nom, els llinatges i el DNI. En la llista definitiva de persones excloses en figura també la causa d’exclusió.

3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en
els webs www.ibsalut.es, http://opoibsalut.caib.es i http://opoibsalut.illesbalears.cat i en el tauler d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les
Illes Balears.

ANNEX
FEA de rehabilitació.- Sector sanitari de Tramuntana.- H. Comarcal d’Inca.- Torn lliure
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
DNI
36171258
10602767

LLINATGES I NOM
HOLUB TORRES, SUSANA INES
SANCHEZ MARCOS, MARIA BELEN

FEA de medicina intensiva.- Sector sanitari de Tramuntana.- H. Comarcal d’Inca.- Torn
lliure
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
DNI
43087074
72672888
50825192
24299614
43470081
42992418
24329754
53542480

LLINATGES I NOM
COLOMAR FERRÁ, Mª ASUNCIÓN
GARCIA DE CARLOS, LAURA
GENERELO LOPEZ DE MEDRANO, MARTA
MARTIN-CALPENA MIRANDA, MIGUEL AGUSTIN
PEREZ SENOFF, ROSSANA
RIBAS BARCELO, BARTOLOME
SOSPEDRA LARA, ENRIQUE MIGUEL
TUERO LEON, GASPAR

FEA de medicina intensiva.- Sector sanitari de Tramuntana.- H. Comarcal d’Inca.- Torn
promoció interna
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
DNI
42987116

LLINATGES I NOM
ALOMAR LLADÓ, LORENZO

2.Es determina que el primer exercici de la fase d’oposició es durà a terme
en les dates i en els llocs següents:
FEA de rehabilitació : 24 d’abril de 2012, a les 10:00 h., a l’Hospital
Universitari Son Espases. Ctra. de Valldemossa, 79. 07010 Palma.
FEA de medicina intensiva : 28 d’abril de 2012, a les 10:00 h., a l’Hospital
Universitari Son Espases. Ctra. de Valldemossa, 79. 07010 Palma.
3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en
els webs www.ibsalut.es, http://opoibsalut.caib.es i http://opoibsalut.illesbalears.cat i en el tauler d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut 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 de la data de publicació, d’acord amb els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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.

—o—
Num. 6149
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
21 de març de 2012 per la qual s’aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per
cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Dureta), i es
determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició
Antecedents
1.Per mitjà de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 30 de desembre de 2009 es va aprovar la convocatòria general per la qual s’estableixen
les bases comunes que han de regir, en règim descentralitzat per sectors sanita-

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10, 25 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 procedent interposar-hi.
Palma, 21 de març de 2012
La consellera de salut, família i benestar social
Carmen Castro Gandasegui

ANNEX
FEA de rehabilitació.- Sector sanitari de Ponent.- H. Son Dureta.- Torn lliure

