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RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2021, de la directora gene-
ral de Recursos Humans, per la qual es corregeixen les 
errades de la Resolució de 5 d’octubre de 2020, de la 
directora general de Recursos Humans, per la qual es 
convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de 
facultatiu o facultativa especialistes de radiofísica hospi-
talària, gestionades per la Conselleria de Sanitat Univer-
sal i Salut Pública. [2021/4460]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la directora 
general de Recursos Humanos, por la que se corrigen los 
errores de la Resolución de 5 de octubre de 2020, de la 
directora general de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de vacan-
tes de facultativo o facultativa especialistas de radiofísica 
hospitalaria, gestionadas por la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. [2021/4460]

Advertidos los errores en la versión en valenciano, de la Resolución 
de 5 de octubre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, 
por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes 
de facultativo o facultativa especialistas de Radiofísica Hospitalaria, 
gestionadas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
(DOGV 8934, 26.10.2020), se procede a la rectificación de oficio de la 
misma, en virtud de lo establecido en el artículo 109, apartado 2, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas (BOE 236, 02.10.2015).

1º. Segundo párrafo del preámbulo

Donde dice:
«Atés que el mencionat Decret 226/2018, anuncia en la disposició 

addicional tercera que les places recollides en els annexos d’aquesta 
oferta d’ocupació es podran acumular a les incloses en les ofertes d’ocu-
pació pública de 2017 per a personal d’institucions sanitàries depen-
dents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la convo-
catòria es realitzarà per categoria professional o categoria o cos/escala 
d’aquestes ofertes d’ocupació de manera conjunta, es convoca concurs 
oposició per a la cobertura de les places de facultatiu o facultativa espe-
cialistes de neurofisiologia clínica gestionades per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública»;

Debe decir:
«Atés que el mencionat Decret 226/2018, anuncia en la disposició 

addicional tercera que les places recollides en els annexos d’aquesta 
oferta d’ocupació es podran acumular a les incloses en les ofertes d’ocu-
pació pública de 2017 per a personal d’institucions sanitàries depen-
dents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la convo-
catòria es realitzarà per categoria professional o categoria o cos/escala 
d’aquestes ofertes d’ocupació de manera conjunta, es convoca concurs 
oposició per a la cobertura de les places de facultatiu o facultativa espe-
cialistes de radiofísica hospitalària gestionades per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública».

2º. Punto 1.1 de las bases de la convocatoria
Donde dice:
«1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisió de 2 places 

vacants pel torn d’accés lliure i 1 plaça vacant pel torn de promoció 
interna, de facultatiu o facultativa especialistes de farmàcia hospitalària 
d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública»;

Debe decir:
«1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisió de 2 places 

vacants pel torn d’accés lliure i 1 plaça vacant pel torn de promoció 
interna, de facultatiu o facultativa especialistes de radiofísica hospita-
lària d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública».

El resto de la resolución permanece invariable en todos sus términos.
La presente corrección de errores no supone la apertura de nuevo 

plazo de solicitudes.
Contra la presente corrección de errores podrá interponerse los 

recursos especificados en la base 8 de la convocatoria.

València, 22 de abril de 2021.– La directora general de Recursos 
Humanos: Carmen López Delgado.

Advertides les errades en la versió en valencià, de la Resolució de 5 
d’octubre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la 
qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de facul-
tatiu o facultativa especialistes de Radiofísica Hospitalària, gestionades 
per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 8934, 
26.10.2020), es procedix a la seua rectificació d’ofici, en virtut del que 
estableix l’article 109, apartat 2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
(BOE 236, 02.10.2015).

1r. Segon paràgraf del preàmbul

On diu:
«Atés que el mencionat Decret 226/2018, anuncia en la disposició 

addicional tercera que les places recollides en els annexos d’aquesta 
oferta d’ocupació es podran acumular a les incloses en les ofertes d’ocu-
pació pública de 2017 per a personal d’institucions sanitàries depen-
dents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la convo-
catòria es realitzarà per categoria professional o categoria o cos/escala 
d’aquestes ofertes d’ocupació de manera conjunta, es convoca concurs 
oposició per a la cobertura de les places de facultatiu o facultativa espe-
cialistes de neurofisiologia clínica gestionades per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública»;

Ha de dir:
«Atés que el mencionat Decret 226/2018, anuncia en la disposició 

addicional tercera que les places recollides en els annexos d’aquesta 
oferta d’ocupació es podran acumular a les incloses en les ofertes d’ocu-
pació pública de 2017 per a personal d’institucions sanitàries depen-
dents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la convo-
catòria es realitzarà per categoria professional o categoria o cos/escala 
d’aquestes ofertes d’ocupació de manera conjunta, es convoca concurs 
oposició per a la cobertura de les places de facultatiu o facultativa espe-
cialistes de radiofísica hospitalària gestionades per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública».

2n. Punt 1.1 de les bases de la convocatòria
On diu:
«1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisió de 2 places 

vacants pel torn d’accés lliure i 1 plaça vacant pel torn de promoció 
interna, de facultatiu o facultativa especialistes de farmàcia hospitalària 
d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública»;

Ha de dir:
«1.1. Es convoquen proves selectives per a la provisió de 2 places 

vacants pel torn d’accés lliure i 1 plaça vacant pel torn de promoció 
interna, de facultatiu o facultativa especialistes de radiofísica hospita-
lària d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública».

La resta de la resolució roman invariable en tots els seus termes.
La present correcció d’errades no suposa l’obertura d’un nou ter-

mini de sol·licituds.
Contra la present correcció d’errades es podran interposar els recur-

sos especificats en la base 8 de la convocatòria.

València, 22 d’abril de 2021.– La directora general de Recursos 
Humans: Carmen López Delgado.
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