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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 6649
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 2 d ‘abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel procediment de
lliure designació, el lloc de subdirector/a de Cures i Atenció
Sociosanitària dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les
Illes Balears pel procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca la provisió del lloc de subdirector/a
de Cures i Atenció Sociosanitària dels Serveis Centrals del Servei de Salut de
les Illes Balears pel procediment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Subdirector/a de Cures i Atenció Sociosanitària:
MARIA CANO SÁNCHEZ. D.N.I. 78.202.329 Y
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També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de cap altre recurs que es
consideri procedent interposar-hi.
Palma, 2 d’abril de 2012
La presidenta del Servei de Salud de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 6654
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 2 d’abril de 2012 per la qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió del lloc de subdirector/a d’hospitals de los
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, pel procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de subdirector/subdirectora d’hospitals, amb contracte
d’alta direcció, regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, dict la següent

Interposició de recursos

Resolució

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 de la resolució, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de cap altre recurs que es
consideri procedent interposar-hi.
Palma, 2 d’abril de 2012
La presidenta del Servei de Salud de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 6651
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 2 d ‘abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel procediment de
lliure designació, el lloc de director de gestió i pressuposts dels
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears pel procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca la provisió del lloc de subdirector/a
de gestió i pressuposts dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears pel procediment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Subdirector/a de gestió i pressuposts:
CATALINA ANA GALMÉS TRUEBA. 43.082.870 Y
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 de la resolució, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Declarar desert el lloc de subdirector/a d’hospitals per no reunir cap de les
persones aspirants la formació i experiència professional suficient per a desenvolupar les funcions inherents al càrrec.
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 de la resolució, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de cap altre recurs que es
consideri procedent interposar-hi.
Palma, 2 d’abril de 2012
La presidenta del servei de salut de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 6656
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 2 d ‘abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel procediment de
lliure designació, el lloc de subdirector/a de Recursos Humans
dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears pel
procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca la provisió del lloc de subdirector/a
de recursos humans dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears
pel procediment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Subdirector/a de recursos humans:
ANA MARIA MARTINEZ CAÑELLAS. D.N.I. 43.062.071 E
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
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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 de la resolució, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de cap altre recurs que es
consideri procedent interposar-hi.
Palma, 2 d’abril de 2012
La presidenta del Servei de Salud de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 6658
Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 2 d ‘abril de 2012 per la qual s’adjudica, pel procediment de
lliure designació, el lloc de subdirector/a d’infraestructures i serveis generals dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears pel procediment de lliure designació
Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució de la Presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears de
19 de març de 2012 per la qual es convoca la provisió del lloc de subdirector/a
d’infraestructures i serveis generals dels Serveis Centrals del Servei de Salut de
les Illes Balears pel procediment de lliure designació, dict la següent
Resolució
Adjudicar el lloc convocat al següent aspirant:
Subdirector/a d’infraestructures i serveis generals:
ANDREU SIERRA GALBARRO. D.N.I. 43.100.913 V
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 de la resolució, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de cap altre recurs que es
consideri procedent interposar-hi.
Palma, 2 d’abril de 2012
La presidenta del Servei de Salud de les illes balears
Carmen Castro Gandasegui

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 6539
Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 9 de
març de 2012 per la qual s’ordena la publicació de la llista de
persones aspirants que han superat les proves selectives per a
l’ingrés, pel torn lliure, a la categoria de peó especialitzat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per la
resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 3 de
gener de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener) i es fa pública la
llista dels llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de sol·licitar
destinació.
Antecedents
1. Mitjançant la resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia
de 3 de gener de 2011 es varen convocar proves selectives per a l’ingrés a la
categoria de peó especialitzat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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(BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2011).
2. Una vegada finalitzades les esmentades proves selectives, el Tribunal
Qualificador de la categoria de peó especialitzat ha elevat al conseller
d’Administracions Públiques la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del procés selectiu amb l’ordre de prelació final.
Fonaments de dret
1. Els articles 24 i següents del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Articles 34 i 36 del Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el
Reglament d’ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
3. Les bases 14 i 15 de la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior
i Justícia de 3 de gener de 2011, per les quals s’aproven la convocatòria, les
bases, el temari, els exercicis, el barem de mèrits i es designa el Tribunal de les
proves selectives per a l’ingrés a la categoria de peó especialitzat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 27 de gener de
2011).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la llista definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives per a
l’ingrés, pel torn lliure, a la categoria professional de peó especialitzat de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per
la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 3 de gener de
2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener) amb l’ordre de prelació final que figura
en l’annex 1 d’aquesta Resolució.
2. Publicar, com a annex 2, la llista de llocs de feina vacants que s’ofereixen a les persones aspirants que han superat les proves selectives esmentades, a
l’efecte de sol·licitar la destinació i adjudicar-la.
3. En el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones aspirants seleccionades han de presentar en el Registre General de la
Conselleria d’Administracions Públiques els documents següents:
a. Fotocòpia acarada del títol acadèmic exigit en la convocatòria o de la
certificació acadèmica que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l’obtenció del títol.
b. Declaració jurada o promesa de no haver estat separades, mitjançant
expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per
a l’exercici de funcions públiques, segons el model que facilitarà l’Escola
Balear d’Administració Pública i que s’adjunta a aquesta Resolució com a
Annex 3.
Les persones que no tenguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el que
estableix la base 2.a) de la convocatòria, han d’acreditar igualment no estar sotmeses a la mateixa sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el
seu Estat, l’accés a la funció pública.
c. Certificat mèdic, en model oficial acreditatiu, de no patir cap malaltia o
limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions de la
categoria a la qual s’accedeix.
4. Si la persona interessada no presenta la documentació en el termini
fixat, llevat de casos de força major, o si de l’examen d’aquesta es dedueix que
hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser contractada i restaran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
5. Juntament amb la documentació a què es refereix l’apartat anterior, i
dins el mateix termini, les persones aspirants han de fer l’elecció, de major a
menor interès, dels llocs de feina oferts en l’annex 2 i emplenar el model que
s’adjunta com a annex 4 d’aquesta Resolució. Les persones aspirants han de
sol·licitar la totalitat dels llocs que s’ofereixen.
6. L’adjudicació de les places s’efectuarà atenent l’ordre final de prelació
de les persones aprovades, d’acord amb la petició de destinació efectuada per la
persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant davant el conseller

