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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

3766

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de maig de 2020 por la
que se modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de febrer
de 2020 por la que s’aproven les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en el
concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’
atenció primària i se fixa la data i el lloc de l’examen de la fase d’oposició

Fets
1. A través de la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14/2019, de 31 de gener) es va
convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària. Aquesta
resolucióes va completar amb dues més: la de 14 de febrer de 2019 (BOIB núm. 21/2019, de 16 de febrer) i la de 2 d'abril de 2019 (BOIB
núm. 43/2019, de 4d'abril).
2. La base 4.1. de la convocatòria estableix que, una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds, el director general del Servei de
Salut dictarà una resolució per aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu. Aquest
requeriment es va complir amb la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de febrer de 2020, per la què es
varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/85/1058325

3. A més, en la resolució mencionada en el punt 2, també es va donar compliment el que preveu la base 7.2. de la convocatòria, en el sentit
de publicar la data, l'hora i el lloc en què es duria a terme l'examen de la fase oposició, previst inicialment per al dia 7 de juny de 2020, a les
10 hores, a l'Hospital Universitari Son Espases (Mallorca); a l'Hospital Mateu Orfila (Menorca) i a l'Hospital Can Misses (Eivissa).
4. No obstant això, des del 14 de març de 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67 de 14/03/2020), normativa que roman activa per les pròrrogues que se han anat
aprovant de forma successiva. Aquest Reial decret implica importants restriccions tant en la mobilitat com en l'allotjament en establiments
hotelers, situació que pot perjudicar a les persones candidates que vulguin participar en aquest concurs oposició i que hagin de desplaçar-se a
les Illes Balears des d'altres comunitats o altres països.
5. El Tribunal Qualificador del procés selectiu va acordar suspendre les proves previstes per al 7 de juny de 2020, a la vegada que decidí
traslladar la seu de l'examen a Mallorca des de l'Hospital Universitari Son Espases a la Universitat de les Illes Balears i mantenir les seus de
Menorca i Eivissa.
Fonaments de dret
1. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i les disposicions que la despleguen.
2. Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
5. Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de laSeguretat
Social,vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.
6. Resolució del director general del Servei de Salut de 22 de gener de 2019 (BOIB núm. 14/2019, de 31 de gener) por la que es va convocar
un concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària, completada por las
resolucions de 14 de febrer de 2019 y de 2 d'abril de 2019.
7. Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14/03/2020) y les pròrrogues successives.
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Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Suspendre l'examen del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària
inicialment previst per al dia 7 de juny de 2020. La nova data es donarà a conèixer a través del portal web www.ibsalut.es una vegada sigui
aprovada pel Tribunal Qualificador.
2. Informar del canvi de seu de l'examen de la fase d'oposicióa Mallorca de l'Hospital Universitari Son Espases a la Universitat de les Illes
Balears i del manteniment de les seus de Menorca (Hospital Mateu Orfila) i d'Eivissa (Hospital Can Misses). En el portal web www.ibsalut.
es s'especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
3. Publicar aquesta resolucióen el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web www.ibsalut.es.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta
en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 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 publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29
/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 12 de maig de 2020
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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 10/2016)
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