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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

12177

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de novembre de 2018 per
la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de
29 d’octubre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i
excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar d’infermeria del
Servei de Salut, i per la qual s’integren les modificacions efectuades en les llistes esmentades com a
conseqüència de l’estimació de un recurs de reposició

Fets
1. L’1 de novembre de 2018 es va publicar en el BOIB núm. 137/2018 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 29 d’octubre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició
per cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució del
director general del Servei de Salut de 23 d’agost de 2017 (BOIB núm. 106/2018, de 29 d’agost).
2. S’han advertit errors en les llistes publicades en l’annex de la Resolució esmentada.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/147/1022300

3. El 14 de novembre de 2018, la senyora María Elisabet Mena Batle va interposar un recurs de reposició dins el termini i en la forma
escaient contra la Resolució esmentada, en el qual al·lega que compleix els requisits establits en les bases de la convocatòria. El 19 de
novembre el 2018 es va estimar aquest recurs, de la qual cosa es va derivar que s’inclogués la senyora Mena en la llista de persones admeses
per participar en el procés selectiu.
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 les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment —d’ofici o a instàncies de les persones interessades— els errors materials,
de fet o aritmètics que contenguin 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 corresponen a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.
3. L’article 112 de la Llei 39/2015 estable que les persones interessades poden interposar tant el recurs d’alçada com el de reposició contra
una resolució; l’article 123 estableix que es pot interposar un recurs de reposició contra un acte administratiu que posi fi a la via
administrativa davant del mateix òrgan que l’hagi dictat i l’article 124 estableix el termini d’un mes per fer-ho.
Per tot això dicto la següent
Resolució
1. Rectificar els errors observats en la Resolució en qüestió, que es concreten en el següent:
a. Llista definitiva de persones admeses en el torn lliure:
S’ha d’excloure d’aquesta llista la senyora Ana Isabel Prada Alonso (DNI 11936366).
S’ha d’incloure en aquesta llista el senyor Erik Admir Jave Fernández (DNI 71472288).
b. Llista definitiva de persones excloses en el torn lliure:
S’ha d’incloure en aquesta llista la senyora Ana Isabel Prada Alonso (DNI 11936366) per haver presentat fora del termini el certificat
que acredita els coneixements de català exigits.
S’ha d’excloure d’aquesta llista el senyor Erik Admir Jave Fernández (DNI 71472288), en la qual havia estat inclòs per haver
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presentat fora del termini el certificat que acredita els coneixements de català exigits.
2. Com a conseqüència de l’estimació del recurs interposat, modificar la llista definitiva de persones admeses del torn lliure incloent-hi la
senyora María Elisabet Mena Batle, cosa que la faculta per presentar-se a les proves selectives i per dur a terme els tràmits que pertoquin.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar 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’aquesta resolució, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. També s’hi pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
No obstant això, les persones interessats esmentades en el punt 1 de la part resolutiva poden optar per interposar un recurs de reposició
davant del mateix òrgan que la dicta en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. En aquest cas no
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de
reposició, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Palma, 22 de novembre de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/147/1022300

El director general Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)
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