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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

3002

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 10 de març de 2020, de
correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de la consellera d’
Administracions Públiques i Modernització de 18 de febrer de 2020, a proposta de la directora gerent
de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior,
escala sanitària, especialitat inspecció mèdica, de l’Administració especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

Antecedents
1. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, de 18 de febrer de 2020, es va aprovar la
convocatòria, les bases, i el barem de mèrits, i es designà la Comissió Tècnica de Valoració del concurs per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat inspecció mèdica,
de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 25, de 27 de febrer de 2020)
2. S'ha advertit un error material a l'annex 3 de la Resolució anteriorment citada, en el sentit que no s'ha transcrit correctament el nom del
vocal segon suplent de la Comissió Tècnica de Valoració.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/43/1056807

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
aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que
hi hagi en els seus actes.
2. D'altra banda, 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 rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi
dictat l'acte o la disposició.
Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ
1. Rectificar els errors advertits a l'Annex 3 de la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 18 de febrer de
2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat inspecció mèdica,
de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca
A l'Annex 3, a
On hi diu:
«Comissió Tècnica suplent
President: Juan Esteban García Rezusta
Vocal 1: Sans Tous, Onofre
Vocal 2: Ramis Benn»
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Ha de dir:
«Comissió Tècnica suplent
President: Juan Esteban García Rezusta
Vocal 1: Sans Tous, Onofre
Vocal 2: Ramis Bennasar, Julia »
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i en la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d'Administracions Públiques i Modernització, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2, en
relació amb el 10.1.a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 10 de març de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/43/1056807

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització
Isabel Castro Fernández
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