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CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A la COBERTURA DE DIVERSES 
PLACES DE FACULTATIUS ESPECIALISTES AMB CARÀCTER LABORAL 
FIX EN LA FUNDACIÓ HOSPITAL SÓN LLÀTZER EN 2010. 
 
 
En el BOIB núm. 77 de data 25/05/2010 va ser publicat l'Acord sobre convocatòria pública de 
places a cobrir en règim laboral en la Fundació Hospital Són Llàtzer per a l'any 2010, recollint-se 
en l'Annex-I, entre unes altres, les places de Facultatiu Especialistes convocades a processos 
selectius, i en l'Annex-II, les bases comunes de la convocatòria general per cobrir places laborals 
fixes de diverses categories de Facultatiu Especialista. 
 
 
Les convocatòries específiques de les places de Facultatius Especialistes assenyalades en el 
citat Annex I es regiran per les bases comunes citades i pel que es disposa en cada convocatòria 
específica (punt 1.5. de les Base comunes). 
 
 
En virtut de l'anterior, la Direcció Gerència de la Fundació Hospital Són LLàtzer, en virtut de les 
competències que té conferides en matèria de personal, segons es recull en els seus Estatuts 
 
 

ACORDA 
 
 
1. Convocar un concurs oposició per cobrir places laborals vacants de diferents categories de 

Facultatiu Especialista en la Fundació Hospital Són Llàtzer, que a continuació s'indiquen: 
 

o 1  plaça de Facultatiu Especialista en APARELL DIGESTIU, que es cobrirà pel torn 
lliure. 

 
o 3 places de Facultatiu Especialista en CARDIOLOGIA amb la següent distribució: 

o  2 places pel torn lliure 
o o 1 plaça pel torn de promoció interna 
 

o 1 plaça de Facultatiu Especialista en CIRURGIA GENERAL I APARELL 
DIGESTIU 
 
o 2 places de Facultatiu Especialista en ENDOCRINOLOGIA i NUTRICIÓ, amb la 
distribució següent: 

o  1 plaça pel torn lliure 
o 1 plaça pel torn de promoció interna 

 
o 1 plaça de Facultatiu Especialista en GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA 
 
o 1 plaça de Facultatiu Especialista en HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA 
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o 2 places de Facultatiu Especialista en MEDICINA INTERNA amb la distribució 
següent: 

o 1 plaça pel torn lliure 
o 1 plaça pel torn de promoció interna 

 
o 1 plaça de Facultatiu Especialista en PNEUMOLOGIA 
 
o 1 plaça de Facultatiu Especialista en NEUROLOGIA 
 
o 2 places de Facultatiu Especialista en NEUROFISIOLOGIA, amb la distribució 
següent: 

o  1 plaça pel torn lliure 
o  1 plaça pel torn de de promoció interna 

 
o 1 plaça de Facultatiu Especialista en ONCOLOGIA MÈDICA 
 
o 2 places de Facultatiu Especialista en PSICOLOGIA CLÍNICA, amb la distribució 
següent: 

o 1 plaça pel torn lliure 
o 1 plaça pel torn de de promoció interna 
 

o 1 plaça de Facultatiu Especialista en REHABILITACIÓ 
 
o 1 plaça de Facultatiu Especialista en TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA 
ORTOPÈDICA 
 
o 4 places de Facultatiu Especialista en FARMÀCIA HOSPITALÀRIA, amb la 
distribució següent: 

o  2 places pel torn lliure 
o 2 places pel torn de de promoció interna, 1 de les quals corresponen a la 

reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. 
 

o 3 places de Facultatiu adscrit al servei d'URGÈNCIES amb la següent distribució : 
o 2 places pel torn lliure 
o 1 plaça per li alterno de promoció interna 

 
2. Les persones aspirants solament poden participar en un dels torns establerts. 
 
3. Les proves selectives es regiran per aquestes bases de la convocatòria, i per les bases comunes 
publicades en el citat BOIB, que s'acompanyen com a Annex-II a la present convocatòria 
específica, amb la següent excepció:  

 
“Per a les persones aspirants al torn lliure, la taxa dels drets d'examen d'aquesta 
convocatòria específica serà de 25,81 euros en lloc dels 25,45 euros -fixats a la base 
comuna 3.7- . I, per les persones aspirants del torn de promoció interna, la taxa dels drets 
d'examen d'aquesta convocatòria especifica serà de 12,90 euros en lloc dels 12,73 euros” 
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La modificació de les taxes es realitza per ajustar-se a les taxes oficials a aplicar l'any 2010 a les 
convocatòries d'accés a places o llocs de treball pels quals s'exigeix el titulo universitari de grau, 
publicades en el BOIB de data 31/12/2009. 
 
4. Per ser admesos a les proves selectives, les persones aspirants han de complir els requisits 
establerts a la base segona de les bases comunes. Els requisits de titulació als quals es refereix la 
base 2.1.c de les bases comunes són els següents 
 
4.1. Categories de Facultatiu Especialista d'Àrea: Títol de l'Especialitat corresponent 
 
4.2 Facultatiu adscrit a la Unitat d'Urgències: Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia i 
Especialitat 
 
4.3 Facultatiu Especialista en Psicologia Clínica: Títol de Psicòleg Especialista en Psicologia 
Clínica 
 
En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que 
acrediti la seva homologació expedida pel Ministeri d'Educació i Ciència de l'Estat Español. 
 
5. El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes a explicar des de l'endemà a la data de 
publicació d'aquesta convocatòria específica. Si l'últim dia és inhàbil, el termini ha d'entendre's 
prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
La sol·licitud pot obtenir-se a través de la pàgina web de la Fundació Hospital Són LLàtzer: 
www.hsll.es i també aquesta disponible en format paper en el Departament de RR.HH. de la 
FHSLL i han de presentar-se en el Registre General de la FHSLL (horari: de dilluns a divendres 
de 09.00 a 14.00 h., carretera Manacor, Km. 4 -07198-Palma de Mallorca).  
 
6. El procediment, sistema selectiu i les recomanacions per presentar les sol·licituds es detallen a 
la bases 3 i 6 , i en els annexos-B) i C) de les bases comunes.  
 
 
                                                                         Palma de Mallorca,  23 de decembre de 2010 
 
 
 
 
 
                                                                                        Luis Alegre Latorre  
                                                                                    DIRECTOR GERENT  


