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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

7183

Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de
Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar
borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017
i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de
les Illes Balears

Fets
1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 46, de 12 d’abril de 2016 es va publicar la Resolució de la directora general de Personal
Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb
la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
2. Revisada la Resolució esmentada, s'han advertit unes errades que s'han d'esmenar.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/80/953873

1. L'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d'ofici o a instància de les persones interessades, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. La directora general de Personal Docent d'acord amb l'apartat 1.a) de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre
de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm.
163, de 5 de novembre de 2015), és competent per dictar la següent

Resolució
1. Corregir les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la
convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes
les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. (BOIB núm. 46, de 12 d’abril de 2016).
A. En el punt 2.1.1 de l’annex 3 del barem de mèrits de la Resolució
On diu:
2.1.1. De 5,001 a 5,999 punts (d’1,000 a 1,499*)
Punts: 2,500
Ha de dir:
2.1.1. De 5,001 a 5,999 punts (d’1,001 a 1,499*)
Punts: 2,500
B. En el punt 2.1.1 de l’annex 3 del barem de mèrits de la Resolució
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On diu:
2.1.4. Les notes mitjanes expressades del 0 al 4 en els certificats acadèmics presentats es converteixen en una nota expressada del 5 al 10
mitjançant una conversió matemàtica feta informàticament a l’efecte de valorar l’expedient acadèmic com a mèrit o d’ordenar a les borses els
aspirants a què es refereix el punt 9.2 de l’annex 1.
Ha de dir:
2.1.4. Les notes mitjanes expressades de l’1 al 4 en els certificats acadèmics presentats es converteixen en una nota expressada del 5 al 10
mitjançant una conversió matemàtica feta informàticament a l’efecte de valorar l’expedient acadèmic com a mèrit o d’ordenar a les borses els
aspirants a què es refereix el punt 9.2 de l’annex 1.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recurs
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general
de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els
articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de juny de 2016

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/80/953873

La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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