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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

10520

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 d’octubre de 2018 de
correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de
desembre de 2017 (BOIB núm. 156 de 21 de desembre) per la qual s'aproven les llistes provisionals de
persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria
d’auxiliar d’infermeria que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant
resolució del director general del Servei de Salut de 23 d’agost de 2017 (BOIB núm. 106, de 29
d’agost)

Fets
1. El 21 de desembre de 2017 es va publicar en el BOIB núm. 156 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de
14 de desembre de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per
cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar d’infermeria que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant
resolució del director general del Servei de Salut de 23 d’agost de 2017 (BOIB núm. 106, de 29 d’agost).
2. S’han advertit errors en les llistes publicades a l’annex de la resolució.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/125/1018992

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, 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 els errors observats en la Resolució en qüestió que es concreten en:
El següent aspirant s'ha d'afegir a la llista de persones admeses (eliminant-se de la llista de persones excloses):
DNI
50728215

LLINATGES I NOM
RUIZ ALBERTOS, MARIA ROSA

Els següents aspirants s'han d'afegir a la llista de persones excloses (eliminant-se de la llista de persones admeses), pels motius que s'indiquen
a continuació:
DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D’EXCLUSIÓ

28612333

BORREGO GIL, CONSUELO

No aporta títol de català

41440139

BUFI JOVER, MARIA LOURDES

taxa insuficient o pagament no acreditat

43141107

CUBO MORAGUES, NURIA

No aporta títol de català

EL GHAZOUANI , CHAIMAA

No compleix el requisit 2.1.a de les bases de la convocatòria

ENNAJI , SABAH

No aportar títol de català; no compleix el requisit 2.1.a de les bases de

X9361344E
X9014238

la convocatòria
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DNI

LLINATGES I NOM

MOTIU D’EXCLUSIÓ

42028797

ESPINEL APARICIO, MARIA LOURDES

No aporta títol de català

52270644

GARCIA BOHORQUEZ, MARIA DEL CARMEN

No aporta títol de català, No al·lega la titulació requerida

43024070

MARTÍNEZ GARCÍA, Mª VICTORIANA

No aporta títol de català

43150838

MARTINEZ MASCARO, ISABEL M

No aporta títol de català

53258122

MORA CORONADO, BARBARA

Sol·licitud no registrada, Sol·licitud fora de termini

21423504

NICOLAS CARCELES, ANA MARIA

No aporta títol de català

11936366

PRADA ALONSO, ANA ISABEL

No aporta títol de català

43183000

RODRIGUEZ ARROYO, SANDRA

No aporta títol de català

41537773

SERVERA PERONA, VERONICA

taxa insuficient o pagament no acreditat

2. Obrir un nou termini de 10 dies hàbils exclusivament perquè les persones afectades per la present correcció d'errors puguin presentar les
reclamacions que considerin oportunes —que no tindran caràcter de recurs administratiu— o per esmenar, si és procedent, el defecte o la
causa que hagi motivat l'exclusió, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el web <www.ibsalut es> i en el tauler d’anuncis dels Serveis
Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, 9 d’octubre de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/125/1018992

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