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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
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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de gener de 2021
mitjançant la qual es modifiquen a Menorca i a Eivissa les seus de l’examen del concurs oposició per
cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de dermatologia,
anatomia patològica, nefrologia, pneumologia, neurologia, radiofarmàcia, cirurgia ortopèdica i
traumatologia, i microbiologia i parasitologia

Fets
1.-Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 d'abril de 2019 (BOIB núm. 48/2019, de 13
d'abril) es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea
(FEA). Aquesta resolució va ser modificada per altres dues: la de data de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol) i la de
data de 22 de juliol de 2020 (BOIB núm. 132/2020, de 28 de juliol).
2.- El 27 d'octubre de 2020 es varen publicar en el BOIB núm. 183 vuit resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears, totes de data de 21 d'octubre de 2020, mitjançant les quals s'aprovaven, respectivament, les llistes provisionals de persones aspirants
admeses i excloses en el concurs oposició de FEA de les especialitats de dermatologia; anatomia patològica; nefrologia; pneumologia;
neurologia; radiofarmàcia; cirurgia ortopèdica i traumatologia; i microbiologia i parasitologia.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/6/1077414

3.- El punt 7 de les resolucions del director general del Servei de Salut de 21 d'octubre de 2020 establia l'hora i la data de l'examen de les vuit
especialitats de FEA mencionades per al dia 24 de gener de 2021, a les 10.00 hores, i fixava com a seus la Universitat de les Illes Balears
(Mallorca), l'Hospital Mateu Orfila (Menorca) i l'Hospital Can Misses (Eivissa).
4.- La situació actual derivada de la pandèmia provocada pel COVID-19 i les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública
adoptades per les autoritats sanitàries, emparades per la declaració de l'estat d'alarma, han obligat al Servei de Salut de les Illes Balears a
cercar les millors alternatives per desenvolupar els processos selectius, en llocs amb més espai i més amplitud, amb l'objectiu d'aconseguir
les màximes garanties per a les persones opositores, les persones que integren el Tribunal qualificador de les proves, i el personal
col·laborador.
Fonaments de dret
1.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que
aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, 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 dict la següent
RESOLUCIÓ
1.- Modificar la seu a les Illes de Menorca i Eivissa de l'examen del concurs oposició per cobrir places bàsiques vacants de FEA de les
especialitats de dermatologia; anatomia patològica; nefrologia; pneumologia; neurologia; radiofarmàcia; cirurgia ortopèdica i traumatologia;
i microbiologia i parasitologia.
2.- Els llocs de l'examen, que es durà terme el dia 24 de gener de 2021 a les 10.00 hores, seran els següents:
Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma).
Menorca: Universitat de les Illes Balears. Can Salort. C/Santa Rita, 11. CP 07730 Alaior.
Eivissa: Universitat de les Illes Balears. Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1. CP 07800 Eivissa.
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En el portal web www.ibsalut.es s'especificaran els edificis i les aules on es realitzarà l'examen.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant de l'òrgan que la dicta en el
termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del 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 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'aquesta 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, sense perjudici de qualsevol
altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

Palma, 8 de gener de 2021

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/6/1077414

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm.191, 7/11/2020)
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