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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

5649

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juny de 2019 per la qual
s’aprova la correcció de la Resolució del director general del Servei de Salut de 12 d’abril de 2019,
mitjançant la què es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de
facultatiu/facultativa especialista d’àrea

Antecedents
1. El dia 13 d'abril de 2019 es va publicar en el BOIB núm. 48 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de
12 d'abril de 2019, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista
d'àrea en anàlisis clíniques, anatomia patològica, angiologia i cirurgia vascular, cirurgia cardiovascular, cirurgia general i aparell digestiu,
cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, cirurgia toràcica, dermatologia mèdic quirúrgica i venereologia,
endocrinologia i nutrició, farmacologia clínica, geriatria, hematologia i hemoteràpia, immunologia, medicina del treball, medicina física i
rehabilitació, medicina intensiva, medicina nuclear, medicina preventiva i salut pública, microbiologia i parasitologia, nefrologia,
neurocirurgia, neurologia, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, pneumologia, psiquiatria, radiodiagnòstic, radiofarmàcia, radiofísica
hospitalària, reumatologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica.
2. S'han de corregir determinats aspectes de l'Annex 1, Bases de la convocatòria, i de l'Annex 3, Barem de mèrits.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/76/1035951

Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “les Administracions públiques
podran, així mateix, rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes”.
2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa
que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions
administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició
Per tot això, dicto la següent
Resolució
1. Corregir determinats aspectes de l'Annex 1, Bases de la convocatòria, i de l'Annex 3, Barem de mèrits, de la Resolució del director general
del Servei de Salut de 12 d'abril de 2019, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu
/facultativa especialista d'àrea en anàlisis clíniques, anatomia patològica, angiologia i cirurgia vascular, cirurgia cardiovascular, cirurgia
general i aparell digestiu, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia pediàtrica, cirurgia plàstica i reparadora, cirurgia toràcica, dermatologia mèdic
quirúrgica i venereologia, endocrinologia i nutrició, farmacologia clínica, geriatria, hematologia i hemoteràpia, immunologia, medicina del
treball, medicina física i rehabilitació, medicina intensiva, medicina nuclear, medicina preventiva i salut pública, microbiologia i
parasitologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, pneumologia, psiquiatria, radiodiagnòstic,
radiofarmàcia, radiofísica hospitalària, reumatologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica.
2. Publicar aquesta esolución en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució –que esgota la via administrativa – pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que ho dicta, en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de publicació en el BOIB, d'acord als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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 pot interposar-se directament un recurs
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contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciosa-administrativa en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de
la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

Palma, 6 de juny de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/76/1035951

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)
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ANNEX
1.- Correcció de l'Annex 1, Bases de la convocatòria
Punt 3. Sol·licituds
L'apartat 3.6. queda redactat de la següent manera:
3.6. Les persones aspirants han d'assenyalar en la sol·licitud el torn en què es presenten al procés selectiu i el sector sanitari al qual opten.
Qui no ho indiqui, serà inclòs en el torn lliure. Les persones opositores es podran inscriure a tots els sectors que estimin, presentant les
degudes sol·licituds i pagant les taxes per a cadascun d'ells, però no es podran canviar de sector o sectors en els que s'hagin inscrit una
vegada publicades les llistes provisionals.
Punt 7. Desenvolupament de l'examen
S'afegeix l'apartat 7.9:
7.9. Invalidació de l'examen. L'examen realitzat per qualsevol persona aspirant quedarà invalidat si hi realitza qualsevol marca personal o
que pogués no garantir l'anonimat de la prova (per causes imputables a la persona interessada) de tal manera que quedarà exclosa del
procediment i figurarà, a tots els efectes, com a no presentada a la prova afectada.
Punt 11. Publicació de les llistes de persones aspirants que han superat el procés selectiu i places que s'ofereixen
Desapareix l'apartat f del punt 11.2. , que diu:
f) Llista de predilecció –de major a menor interès- de les places oferides. Cal incloure-hi el mateix nombre de places que el número d'ordre
assignat a cada aspirant.
El punt 11.2 queda així:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/76/1035951

11.2. En el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, les persones aspirants seleccionades i les
que figurin en la llista complementària han de presentar els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català. Si no s'acredita
aquesta capacitació lingüística s'aplicarà allò que disposa l'article 7 del Decret 8/2018.
b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots els
estudis per obtenir el títol, amb la sol·licitud d'expedició del títol i el pagament de les taxes corresponents.
c) Declaració jurada o promesa de la persona aspirant de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei
de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, i de no estar inhabilitada amb caràcter
ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
d) Les persones d'altres estats esmentats en la base 2.1.a han d'acreditar que no estan inhabilitades —per sanció o pena— per accedir
a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea i que no han estat separades —per sanció disciplinària— d'alguna de
les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
e) Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat
funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
f) Excepte en els casos de força major — que han de ser constatats degudament i, si és procedent, apreciats per l'Administració per
mitjà d'una resolució motivada—, si no es presenta tota aquesta documentació en el termini establit o si examinant-la es dedueix que
la persona aspirant no compleix algun dels requisits, aquesta persona no podrà ser nomenada personal estatutari, per la qual cosa
s'anul·laran les actuacions que hagi fet, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud
inicial.
2.- Correcció de l'Annex 3, Barem de mèrits
En l'apartat 2. Formació Especialitzada (16,8 punts)
On diu:
Els aspirants que tenguin el títol de l'especialitat requerida en la convocatòria i hagin completat el període de formació com a MIR en un
centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d'Educació tenen una puntuació de 16,8
punts.
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Ha de dir:
Les persones aspirants que tenguin el títol de l'especialitat requerida en la convocatòria i hagin completat el període de formació com a
residents en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d'Educació tenen una
puntuació de 16,8 punts.
En l'apartat 3.3. Formació especialitzada (altres especialitats)
On diu:
Per tenir un títol d'una especialitat diferent de la requerida en la convocatòria i haver completat el període de formació com a MIR en un
centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d'Educació: 2 punts.
Ha de dir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/76/1035951

Per tenir un títol d'una especialitat diferent de la requerida en la convocatòria i haver completat el període de formació com a resident en un
centre espanyol o estranger amb un programa de docència per a postgraduats reconegut pel Ministeri d'Educació: 2 punts.
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