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interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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, i de 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 un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest 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.
Marratxí, 9 de maig de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero
Revisat i conforme
La directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
M. Núria Riera Martos

17-05-2012
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Resolució
1. Es designen els membres del Tribunal qualificador del procés selectiu
corresponent a la categoria de metge/metgessa d’admissió i documentació clínica que està constituït pels membres que s’indiquen en el annex I.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial 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 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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant 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 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, 3 de maig de 2012
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 9097
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
3 de maig de 2012 per la qual es designen els membres dels
Tribunals qualificadors del concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria de Metge/Metgessa d’Admissió i
Documentació Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears
corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital
Comarcal d’Inca)
Fets i fonaments de dret
1. 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).
2. Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 20 d’octubre de 2011 -publicada el 24 de d’octubre de 2011-es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de
metge/metgessa d’admissió i documentació clínica del Servei de Salut de les
Illes Balears corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal
d’Inca).
3. D’acord amb la base 5 de la convocatòria general, dict la següent,

La consellera de Salut, Família i Benestar Social
Carmen Castro Gandasegui

Annex I
Tribunal qualificador del procés selectiu corresponent a la categoria
metge/metgessa d’admissió i documentació clínica
President/presidenta
Titular: Andrea Izquierdo Ortega
Suplent: Joan Ferrer Riera
Vocals titulars
Francisco Antonio Cárceles Guardia
Josep Oleo Pons
Fernando María Varela Noreña
Vocals suplents
M. Angela Vega Luengo
Joan Veny Femenias
Luis Miguel Alegre Latorre
Secretari/secretària
Titular: Onofre Sans Pons
Suplent: M. Luisa Mateu Bennassar
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Num. 9098
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
3 de maig de 2012 per la qual es designen els membres dels
Tribunals qualificadors del concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria de Metge/Metgessa d’Admissió i
Documentació Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears
corresponents al sector sanitari de Menorca (Hospital General
Mateu Orfila)
Fets i fonaments de dret
1. 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).
2. Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 20 d’octubre de 2011 -publicada el 24 de d’octubre de 2011-es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de
metge/metgessa d’admissió i documentació clínica del Servei de Salut de les
Illes Balears corresponents al sector sanitari de Menorca (Hospital General
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Mateu Orfila).
3. D’acord amb la base 5 de la convocatòria general, dict la següent,

17-05-2012

metge/metgessa d’admissió i documentació clínica del Servei de Salut de les
Illes Balears corresponents al sector sanitari de Eivissa (Hospital Can Misses).
3. D’acord amb la base 5 de la convocatòria general, dict la següent,

Resolució
Resolució
1. Es designen els membres del Tribunal qualificador del procés selectiu
corresponent a la categoria de metge/metgessa d’admissió i documentació clínica que està constituït pels membres que s’indiquen en el annex I.

1. Es designen els membres del Tribunal qualificador del procés selectiu
corresponent a la categoria de metge/metgessa d’admissió i documentació clínica que està constituït pels membres que s’indiquen en el annex I.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial 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 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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant 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 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.

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 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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant 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 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, 3 de maig de 2012
Palma, 3 de maig de 2012
La consellera de Salut, Família i Benestar Social
Carmen Castro Gandasegui

Annex I
Tribunal qualificador del procés selectiu corresponent a la categoria
metge/metgessa d’admissió i documentació clínica
President/presidenta
Titular: Andrea Izquierdo Ortega
Suplent: Joan Ferrer Riera
Vocals titulars
Francisco Antonio Cárceles Guardia
Josep Oleo Pons
Fernando María Varela Noreña
Vocals suplents
M. Angela Vega Luengo
Joan Veny Femenias
Luis Miguel Alegre Latorre

La consellera de Salut, Família i Benestar Social
Carmen Castro Gandasegui

Annex I
Tribunal qualificador del procés selectiu corresponent a la categoria
metge/metgessa d’admissió i documentació clínica
President/presidenta
Titular: Andrea Izquierdo Ortega
Suplent: Joan Ferrer Riera
Vocals titulars
Francisco Antonio Cárceles Guardia
Josep Oleo Pons
Fernando María Varela Noreña
Vocals suplents
M. Angela Vega Luengo
Joan Veny Femenias
Luis Miguel Alegre Latorre

Secretari/secretària
Titular: Onofre Sans Pons
Suplent: M. Luisa Mateu Bennassar

Secretari/secretària
Titular: Onofre Sans Pons
Suplent: M. Luisa Mateu Bennassar
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Num. 9102
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
3 de maig de 2012 per la qual es designen els membres dels
Tribunals qualificadors del concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria de Metge/Metgessa d’Admissió i
Documentació Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears
corresponents al sector sanitari de Eivissa (Hospital Can Misses)
Fets i fonaments de dret
1. 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).
2. Per mitjà de la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 20 d’octubre de 2011 -publicada el 24 de d’octubre de 2011-es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de

Num. 9328
Resolució de la secretària general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 9 maig de 2012 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de cap de Servei d’Assessoria
Jurídica dels Serveis Centrals del Servei de Salut
Antecedents
1. L’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm.
75/2011, de 21 de maig) pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no
directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut.
2. La Resolució de 23 de maig de 2011 del director general del Servei de
Salut per la qual es dicten instruccions per aplicar l’Acord de la Mesa Sectorial
de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 87/2011, d’11 de juny).
Per tot això, dict la següent
Resolució
Acordar la convocatòria pública del lloc de cap de Servei d’Assessoria

