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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

6736

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de juliol de 2019 per la
qual s’aprova la correcció d’errors de la Resolució de 6 de juny de 2019, a través de la què es
convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de grup tècnic de la funció
administrativa

Antecedents
1. El dia 11 de juny de 2019 es va publicar en el BOIB núm. 77 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6
de juny de 2019, per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de grup tècnic de la funció
administrativa.
2. S'han advertit errors en l'Annex 1, Bases de la convocatòria, i en l'Annex 3, Barem de mèrits.
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/2019/91/1038123

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, Bases de la convocatòria, i en l'Annex 3, Barem de mèrits, de la Resolució del director
general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6 de juny de 2019, a través de la què es convoca un concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria de grup tècnic de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Establir que la data de finalització del termini per presentar sol·licituds per participar en el procés selectiu serà d'un mes a comptar des del
dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia és inhàbil, el termini s'ha
d'entendre prorrogat al dia següent.
3. Determinar la validesa de les sol·licituds presentades per les persones aspirants fins a la publicació d'aquesta resolució, de tal manera que
no hauran de tornar a aportar aquesta documentació.
4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució –que esgota la via administrativa – pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que ho dicta, en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de publicació en el BOIB, d'acord als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb 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.
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També pot interposar-se directament un recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciosa-administrativa en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà a la data de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

Palma, 4 de juliol de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/91/1038123

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut (BOIB 10/2016)

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 91
6 de juliol de 2019
Fascicle 156 - Sec. II. - Pàg. 31124

ANNEX
Correcció d'errors
1.- En l'Annex 1, Bases de la convocatòria
En el punt 3.9
On diu:
La taxa per participar en el procés selectiu d'aquesta convocatòria és de 28,32 € per a les persones aspirants del torn lliure (codi OPGN) i de
14,16 € per a les persones aspirants del torn de promoció interna (codi OPGR). Les que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al
33% estan exemptes de pagar taxa.
Ha de dir:
La taxa per participar en el procés selectiu d'aquesta convocatòria és de 28,32 € per a les persones aspirants del torn lliure (codi OPGN) i de
14,14 € per a les persones aspirants del torn de promoció interna (codi OPGR). Les que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al
33% estan exemptes de pagar taxa.
2.- En l'Annex 3, Barem de mèrits
En l'apartat 2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (màxim, 40 punts)
En el punt 2.1.c)
On diu:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/91/1038123

c) Els títols de màsters oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren
així:
1) 0,05 punts per cada crèdit ECTS
2) 0,02 punts per cada crèdit LRU
Ha de dir
c) Els títols de màsters oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren
així:
1) 0,5 punts per cada crèdit ECTS
2) 0,2 punts per cada crèdit LRU
En el punt 2.1.e)
On diu:
e) Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que
estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,02 punts per cada crèdit LRU o per
cada 10 hores lectives, i a raó de 0,05 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre
d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,002 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració
es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren
crèdits LRU i/o ECTS, es té en compte la puntuació més favorable a la persona candidata.
Ha de dir:
e) Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que
estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,2 punts per cada crèdit LRU o per cada
10 hores lectives, i a raó de 0,5 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre
d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,02 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració
es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren
crèdits LRU i/o ECTS, es té en compte la puntuació més favorable a la persona candidata.
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En el punt 2.2. b)
On diu:
b) Els diplomes o els certificats a què es refereixen aquestes activitats es valoren a raó de 0,02 punts per cada crèdit CFC o LRU i amb 0,05
punts per cada crèdit ECTS. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,002 punts per
cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen
hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Aquestes valoracions estan referides a certificats d'aprofitament; si es tracta de certificats
d'assistència, el valor es redueix un 50%.
Ha de dir:
b) Els diplomes o els certificats a què es refereixen aquestes activitats es valoren a raó de 0,2 punts per cada crèdit CFC o LRU i amb 0,5
punts per cada crèdit ECTS. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,02 punts per
cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen
hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Aquestes valoracions estan referides a certificats d'aprofitament; si es tracta de certificats
d'assistència, el valor es redueix un 50%.
En l'apartat 2.4. Activitats científiques i de difusió del coneixement
En el punt 2.4. a) 2)
On diu:
2) Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,001 punts (màxim, tres capítols per llibre).
Ha de dir:
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2) Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,01 punts (màxim, tres capítols per llibre)
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