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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

8798

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’agost de 2018 de
correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de
maig de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de
metge/metgessa de família en equips d’atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes
Balears

Fets
1. El 26 de maig de 2018 es va publicar en el BOIB núm. 65 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de
maig de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa de família en equips
d’atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. S’han advertit errors en l’apartat “Bibliografia” de l’annex 2.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/106/1015592

1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que “les
administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes”.
2. L’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix 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 hagi dictat l’acte o la disposició”.
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Rectificar en l’annex d’aquesta resolució l’error observat en la Resolució en qüestió.
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 d’agost de 2018
El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)
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ANNEX
Correcció d’errors

En l’apartat “Bibliografia” de l’annex 2:
Allà on diu:
Martín Zurro, Amando; Cano Pérez, Juan Francisco; Gené Badia, Joan [ed.]. Atención primaria: principios, organización y métodos
en medicina de familia. Barcelona: Elsevier, 2014.
hi ha de dir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/106/1015592

Martín Zurro, Amando; Cano Pérez, Juan Francisco; Gené Badia, Joan [ed.]. Atención Primaria. Vol.1: Principios, organización y
métodos en medicina de familia. Vol.2: Problemas de salud en la consulta de medicina de familia. Barcelona: Elsevier, 2014.
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