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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

7849

Correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 6 de juliol de 2018 per la
que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermer
obstetricoginecològic/infermera obstetricaginecològica dependents del Servei de Salut de les Illes
Balears

Fets
1. El 14 de juliol de 2018 es va publicar en el BOIB núm. 87 la Resolució del director general del Servei de Salut de 6 de juliol de 2018 per la
que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermer obstetricoginecològio/infermera
obstetricaginecològica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. S'han advertit errors a l'annex 1 “Bases de la convocatòria”
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/92/1013708

Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 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, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Rectificar els errors observats a l'annex 1 de la Resolució del director general del Servei de Salut de 6 de juliol de 2018 per la que es
convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricaginecològica
dependents del Servei de Salut de les Illes Balears
2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 de juliol de 2018
El director general del Servei de Salut
Julio Miguel Fuster Culebras
(Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016; BOIB de 21 de gener)
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ANNEX
Correcció d'errors
A l'Annex 1 “Bases de la Convocatòria, punt 3.8.
On diu:
3.8. La taxa dels drets d'examen d'aquesta convocatòria és de 28,01 € per als aspirants del torn lliure (codi OPNN) i de 13,99 € per als
aspirants del torn de promoció interna (codi OPNR). Els que addueixin un grau de discapacitat igual o superior al 33 % estan exempts de
pagar qualsevol taxa
Ha de dir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/92/1013708

3.8. La taxa dels drets d'examen d'aquesta convocatòria és de 28,01 € per als aspirants del torn lliure (codi OPGN) i de 13,99 € per als
aspirants del torn de promoció interna (codi OPGR). Els que addueixin un grau de discapacitat igual o superior al 33 % estan exempts de
pagar qualsevol taxa
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