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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

4492

Correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 17 d'abril de 2018 per la
qual es convoca un concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar administratiu
de la funció administrativa depenents del Servei de Salut de les Illes Balears

Antecedents
1. El dia 21 d'Abril de 2018 es va publicar en el BOIB. núm. 49 la Resolució del director general del Servei de Salut de 17 d'abril de 2018
per la qual es convoca un concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar administratiu de la funció administrativa
depenents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. S'han advertit errors en el seu Annex 1 “les bases que regeixen aquesta convocatòria”
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “les Administracions públiques podran,
així mateix, rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes”.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/53/1006997

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, dicto la següent
Resolució
1. Rectificar els errors observats en l'Annex 1 de la Resolució del director general del Servei de Salut de 17 d'abril de 2018 per la qual es
convoca un concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar de la funció administrativa depenents del Servei de Salut de
les Illes Balears i que s'expressen en l'annex de la present resolució.
2. La data de finalització del termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu serà d'un mes a explicar des de l'endemà
a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si l'últim dia és inhàbil, el termini ha d'entendre's
prorrogat al primer dia hàbil següent.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 d'abril de 2018
El Director General del Servei de Salut de les Illes Balears
(P.d. Resolució de la Consellera de Salut de 13 de gener de 2016; BOIB de 21 de gener de 2016)
Julio Miguel Fuster Culebras
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ANNEX
Correcció d'errors
En l'Annex 1 Bases de la Convocatòria .
En el punt 2.1.c) de la versió catalana
On diu:
Tenir certificat d'escolaritat. . En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar-se que estan homologades
pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Ha de dir:
Tenir el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (LOE), graduat/graduada en educació secundària
(LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic auxiliar. En el cas de les
titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar-se que estan homologades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
En el punt

11.2 .a)

On diu
Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català o, en defecte
d'això, declaració en què es compromet a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a explicar a partir de la data
d'ocupació de la plaça.
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Ha de suprimir-se.
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