
del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del complex hospi-
talari de Mallorca.

2. Publicar aquesta correcció d’errors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 11 de maig de 2011

El director general
Josep M. Pomar Reynés

Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)

ANNEX
CORRECCIÓ D’ERRORS

(veure la versió castellana)

— o —

Num. 11325
Correcció dels errors de la Resolució del director general del
Servei de Salut de les Illes Balears d’1d’abril de 2011 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de perso-
nal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública
Sanitària Hospital de Manacor

Antecedents

1. El 12 d’abril de 2011 es va publicar en el BOIB la Resolució del direc-
tor general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1d’abril de 2011 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix
del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital de Manacor.

2. S’ha observat diversos errors en els annexos que acompanyaven a la
resolució.

Fonaments de dret

1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment comú, estableix que ‘les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a ins-
tància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes ».

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 hagi dictat l’acte o la disposició’.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar els errors observats en els annexos de la Resolució del direc-
tor general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1d’abril de 2011 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix
del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital de Manacor.

2. Publicar aquesta correcció d’errors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 11 de maig de 2011

El director general
Josep M. Pomar Reynés

Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)

ANNEX
CORRECCIÓ D’ERRORS

(veure la versió castellana)

— o —

Num. 11326
Correcció dels errors de la Resolució del director general del
Servei de Salut de les Illes Balears d’1d’abril de 2011 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de perso-
nal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública
Sanitària Hospital Son Llàtzer

Antecedents

1. El 12 d’abril de 2011 es va publicar en el BOIB la Resolució del direc-
tor general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1d’abril de 2011 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix
del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital Son Llàtzer.

2. S’ha observat diversos errors en els annexos que acompanyaven a la
resolució.

Fonaments de dret

1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment comú, estableix que ‘les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a ins-
tància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes ».

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 hagi dictat l’acte o la disposició’.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar els errors observats en els annexos de la Resolució del direc-
tor general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1d’abril de 2011 per la qual
s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix
del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital Son Llàtzer.

2. Publicar aquesta correcció d’errors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 11 de maig de 2011

El director general
Josep M. Pomar Reynés

Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)

ANNEX
CORRECCIÓ D’ERRORS

(veure la versió castellana)

— o —

Num. 11416
Correcció d’errors de l’Acord de 7 de setembre de 2010 sobre
convocatòria pública de places a cobrir en règim laboral en la
Fundació Hospital Són Llàtzer per a l’any 2010. (BOIB nº 134,
de 14 de setembre de 2010)

En el boib nº 134, de 14 de setembre de 2010, es va publicar la convoca-
tòria per cobrir places vacants de la categoria Fisioterapeuta amb caràcter labo-
ral fix en la Fundació Hospital Són Llàtzer i s’han advertit errors en la publica-
ció en català del barem de mèrits per a la fase de concurs que figura en l’annex
I de la citada convocatòria

Aquests errors es refereixen a la valoració dels diplomes i certificats, en
l’apartat 2.3 Docència

Per això La Direcció de la Fundació Hospital Són Llàtzer

RESOL:

1.- Rectificar els errors observats

On diu:
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‘Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les
activitats formatives a les quals es refereix l’apartat 2.1i 2.2: 0,2 punts.’

Ha de dir::

‘Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les
activitats formatives a les quals es refereix l’apartat 2.1i 2.2: 0,1 punts.’

A més a continuació s’ha d’afegir l’apartat següent:

- Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat
o catedràtic en ciències de la salut: 0,5 punts.

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

Palma, 18 de maig de 2011

El Director Gerent
Luis Alegre Latorre

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 11439

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració
Pública de 6 de maig de 2011 per la qual es corregeix l’error
observat en l’annex de la Resolució de la presidenta de l’Escola
Balear d’Administració Pública de 22 de març de 2011 per la
qual s’aprova el calendari de les proves de llengua catalana
organitzades per l’Escola Balear d’Administració Pública per a
la convocatòria de juny de 2011

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 54, de 12 d’abril de
2011, es va publicar la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear
d’Administració Pública de 22 de març de 2011 per la qual s’aprova el calenda-
ri de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola Balear
d’Administració Pública per a la convocatòria de juny de 2011.

2. L’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant un decret de
batlia de 29 d’abril de 2011, demana que es rectifiqui i/o es modifiqui la
Resolució esmentada, atès que hi ha advertit un error en el nom del municipi de
l’illa d’Eivissa on s’han de fer les proves de català de l’EBAP.

Fonaments de dret

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, disposa
que ‘les administracions públiques poden rectificar, així mateix, 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. 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 o 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 l’error observat en l’annex de la Resolució de la presidenta
de l’Escola Balear d’Administració Pública de 22 de març de 2011 per la qual
s’aprova el calendari de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola
Balear d’Administració Pública per a la convocatòria de juny de 2011, en l’a-
partat que fa referència a l’illa d’Eivissa, el qual ha de quedar redactat de la
manera següent:

‘Eivissa

- Dissabte, 11 de juny de 2011, a les 9.00 hores, nivells B i E, a l’EBAP
(sa Coma, ctra. d’Eivissa-Sant Antoni, km 2,3, municipis de Sant Antoni de
Portmany i de Santa Eulària des Riu).

- Divendres, 17 de juny de 2011, a les 16.00 hores, nivell D, a l’EBAP (sa
Coma, ctra. d’Eivissa-Sant Antoni, km 2,3, municipis de Sant Antoni de
Portmany i de Santa Eulària des Riu).

- Dissabte, 18 de juny de 2011, a les 9.00 hores, nivells A i C, a l’EBAP
(sa Coma, ctra. d’Eivissa-Sant Antoni, km 2,3, municipis de Sant Antoni de
Portmany i de Santa Eulària des Riu).’

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 6 de maig de 2011

La presidenta de l’EBAP
Pilar Costa Serra

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 11448

Relació de convenis de col·laboració subscrits al  primer  qua-
drimestre 2011 pel consorci Escola Balear de l’Esport

En compliment de l’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, els ens del sector públic ins-
trumental autonòmic han de trametre al BOIB i han de fer pública en la pàgina
web institucional, en els primer vint dies del mesos de gener, maig i setembre
de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadri-
mestre anterior.

CONVENIS DE TECNIFICACIÓ

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
d’Atletisme de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnificació
esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Bàdminton de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnificació
esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Bàsquet  de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnificació
esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Boxa de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnificació
esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de ciclisme  de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnificació
esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Gimnàstica de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnifica-
ció esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Gimnàstica de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnifica-
ció esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Lluita  de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnificació
esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Motociclisme de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnifi-
cació esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
de Natació de les Illes Balears per desenvolupar un programa de tecnificació
esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 

Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear de l’Esport i la Federació
Balear d’Activitats Subaquàtiques  de les Illes Balears per desenvolupar un pro-
grama de tecnificació esportiva dut a terme per la primera durant l’any 2011 
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