Núm. 147
29 d'octubre de 2019
Fascicle 215 - Sec. II. - Pàg. 42904

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

10595

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2019 per la
qual es modifiquen els annexos de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual s’aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses que han participat
en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de juny de 2017) per accedir als diferents nivells que
integren la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Fets
1. El 20 de maig de 2019 es va publicar en el web del Servei de Salut de les Illes Balears la Resolució del director general del Servei de Salut
de les Illes Balears per la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses que han participat en la convocatòria ordinària
(procediment de 30 de juny de 2017) per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional del personal estatutari del Servei de
Salut de les Illes Balears.
2. Contra aquesta Resolució, que exhauria la via administrativa, s'hi podia interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que l'havia dictada
en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació, però també s'hi podia interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant qualsevol dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de
la data de publicació.
3. Una vegada resolts els recursos de reposició, cal publicar les correccions derivades de l'estimació d'alguns recursos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/147/1045810

4. S'ha advertit un error en l'annex 1 de la Resolució esmentada.
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. Corregir l'error advertit en l'annex 1 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2019 per
la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses que han participat en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de
juny de 2017) per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes
Balears:
Allà on diu:
Annex 1
Llista definitiva de personal estatutari admès
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Categoria

Subgrup

Nivell

Lopez Roig, Laia

896F

Metge/a de família en EAP

A1

1
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ha de dir:
Annex 3
Llista definitiva de personal estatutari exclòs
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Motiu d'exclusió

López Roig, Laia

896F

No acredita 5 anys de serveis prestats en la categoria a la qual opta

2. Modificar l'annex 3 de la mateixa Resolució:
Allà on diu:
Annex 3
Llista definitiva de personal estatutari exclòs
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Motiu d'exclusió

Balinot Cobo, Francisco

350S

No acredita 5 anys de serveis prestats en la categoria a la qual opta

ha de dir:
Annex 1
Llista definitiva de personal estatutari admès
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Categoria

Subgrup

Nivell

Balinot Cobo, Francisco

350S

Zelador

AP

2

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/147/1045810

Allà on diu:
Annex 3
Llista definitiva de personal estatutari exclòs
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Motiu d'exclusió

De la Torre Rubio, Paloma

657D

No acredita 5 anys de serveis prestats en la categoria a la qual opta

ha de dir:
Annex 1
Llista definitiva de personal estatutari admès
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Categoria

Subgrup

Nivell

De la Torre Rubio, Paloma

657D

FEA aparell digestiu

A1

1

Allà on diu:
Annex 3
Llista definitiva de personal estatutari exclòs
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Motiu d'exclusió

Nordfeldt Ramis, Birgitta

002N

No finalitzada sol·licitud telemàtica

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

Núm. 147
29 d'octubre de 2019
Fascicle 215 - Sec. II. - Pàg. 42906

ha de dir:
Annex 1
Llista definitiva de personal estatutari admès
Llinatges, nom

Núm. doc. id.

Categoria

Subgrup

Nivell

Nordfeldt Ramis, Birgitta

002N

Pediatra d'EAP

A1

4

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 d'octubre de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/147/1045810

El director de Gestió i Pressuposts
Manuel Palomino Chacón
Per abstenció del director general del Servei de Salut
(art. 13 Llei 40/2015 i art. 14 Decret 39/2006)
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