CORRECCIÓ D’ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PROVISIÓ DE PLACES DE LA
PLANTILLA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE ZELADOR-VETLLADOR I ZELADOR-XOFER DE L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017
Atès que en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 138, de 3 de novembre de 2018 (número de registre 11387), es va publicar el Decret de
Presidència núm. 2018/850, de data 31 d’octubre de 2018, mitjançant el qual es van aprovar les bases específiques i es van convocar els processos de
selecció de provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca (tècnic d’administració general, psicòleg, tècnic de gestió, enginyer
tècnic agrícola, tècnic de pesca, infermer/a, educador social, agent de medi ambient, auxiliar d'arxiu, auxiliar d'infermeria, guarda de pesca, zelador
vetllador, zelador xofer) de conformitat amb el contingut de les bases generals de l'Oferta Pública d'Ocupació del Consell Insular de Menorca 20162017 (BOIB núm. 134 de 27/10/2018);
Atès que, una vegada publicat el decret abans esmentat, s’ha detectat una errada material en la publicació en versió castellana, per la qual cosa és
necessari procedir a la seva correcció;
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Atès que 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, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes;
Es procedeix a rectificar l’errada comesa a la versió castellana de la publicació al BOIB núm. 138, de 3 de novembre de 2018 (número de registre
11387) del Decret de Presidència núm. 2018/850, de data 31 d’octubre de 2018, bases específiques que regeixen les proves selectives, per a l’ingrés
pel torn lliure, per proveir dues places de zelador-xofer de l’Oferta Pública d’Ocupació 2017, de forma que,
Allà on diu:
«Número de plazas que se convocan: 4, turno libre: 4».
Ha de dir:
«Número de plazas que se convocan: 2, turno libre: 2».
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
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