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El/la sotasignant sol·licita ser admès al concurs de mèrits a què es refereix l'Ordre de 19 d'abril de 2004, declara que reuneix tots i cada un dels requisits que s'exigeixen, assumint les condicions de l'exercici de la funció directiva
així com les limitacions que, a efectes de docència implica l'especialitat del candidat, i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s'adjunta, comprometent-se a justificar-ho.
…………………….., ………… de………………….de 2005
(Signatura del concursant)
IL·LM SR DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ I CENTRES EDUCATIUS.
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Num. 6146
Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’abril de 2005,
per la qual es modifiquen els terminis per a la realització de les
proves d’accés a la universitat durant el curs 2004/2005 establerts a la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 2 de
febrer de 2005
Atès que en el núm. 21 del Butlletí Oficial de les Illes Balears de 8 de
febrer de 2005 es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de
2 de febrer de 2005, per la qual s’estableixen els terminis per a la realització de
les proves d’accés a la universitat durant el curs 2004/2005.
Atès que, amb la finalitat de facilitar als centres d’educació secundària la
tramitació de la documentació, s’ha considerat necessari afegir un dia més, en
el mes de setembre, per a la recepció a la Universitat de les Illes Balears de les
relacions certificades dels alumnes dels centres públics i privats que han obtingut el títol de batxiller.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Modificar l’apartat primer de la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2005, que quedarà redactat de la manera
següent:

tes de coneixement general i publicitat, s’han de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Resolució
Primer. S’aprova la incorporació de la relació de titulars, que figura en
l’annex d’aquesta Resolució, a la llista d’espera de sol·licituds d’autorització
temporal de llocs d’amarratge en base per a embarcacions d’esplai no professional relatives a la instal·lació portuària de l’Escola Nacional de Vela Calanova,
i se n’indiquen tots els integrants per ordre cronològic (Resolució de la consellera de Benestar Social de 7 de maig de 2002 —BOIB núm. 67, de 4 de juny—
, i Resolució de la consellera de Benestar Social de 28 d’abril de 2003—BOIB
núm. 78, de 3 de juny—).
Segon. Els titulars relacionats en la llista d’espera poden, en qualsevol
moment anterior a la iniciació dels tràmits per cobrir la vacant que es pugui produir, modificar les característiques de la sol·licitud i substituir l’antiga per la
nova, respectant-se la data de la primera.
Tercer. En el termini de tres mesos, comptadors a partir de la publicació
d’aquesta Resolució, els titulars relacionats en la llista d’espera, han de presentar la documentació referida en l’article 3 del Decret 61/2001, de 20 d’abril, per
tal de formalitzar la seva sol·licitud. Si transcorregut aquest termini els titulars
no han formalitzat la sol·licitud amb la documentació requerida, es considerarà
que desisteixen de la seva sol·licitud i s’arxivarà sense cap més tràmit, amb els
efectes que determina l’article 42.1 de la Llei 30/1992.
Quart. S’ordena que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears,
D’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears contra
aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant de la consellera de Presidència i Esports,
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord
amb el que disposen 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; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 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
a partir de l’endemà que s’hagi publicat.

Allà on diu:
Les dates per a la recepció, a la Universitat de les Illes Balears, de les relacions certificades dels alumnes dels centres públics i privats que han obtingut el
títol de batxiller després de seguir els ensenyaments de batxillerat establerts per
la LOGSE, són, per a la convocatòria de proves de juny, els dies 1, 2 i 3 de juny;
i per a la convocatòria de proves de setembre, els dies 5 i 6 de setembre.
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La consellera de Presidència i Esports
Maria Rosa Puig Oliver
Palma, 22 de març de 2005
Annex
LLISTA D’ESPERA PER A LLOCS D’AMARRATGE DE L’ESCOLA
NACIONAL DE VELA DE CALANOVA

Ha de dir:
Les dates per a la recepció, a la Universitat de les Illes Balears, de les relacions certificades dels alumnes dels centres públics i privats que han obtingut el
títol de batxiller després de seguir els ensenyaments de batxillerat establerts per
la LOGSE, són, per a la convocatòria de proves de juny, els dies 1, 2 i 3 de juny;
i per a la convocatòria de proves de setembre, els dies 5, 6 i 7 de setembre.
Palma, 1 d’abril de 2005
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 6230
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 22 de març
de 2005, per la qual s’aprova la incorporació a la llista d’espera
de noves sol·licituds d’autorització de llocs d’amarratge en base,
per a embarcacions d’esplai no professionals relatives a la instal·lació portuària de l’Escola Nacional de Vela Calanova
La disposició transitòria segona del Decret 61/2001, de 20 d’abril, sobre
el procediment i el règim de les autoritzacions temporals per a embarcacions
d’esplai no professionals a les instal·lacions portuàries que gestiona directament
l’Administració autonòmica de les Illes Balears, estableix que les sol·licituds
d’autorització de lloc d’amarratge que no s’hagin pogut atendre perquè no hi
havia llocs vacants abans d’entrar en vigor aquest Decret, s’han d’integrar per
ordre cronològic en les llistes d’espera que, una vegada determinades i als efec-

Núm. de ordre
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Nom i llinatges
Barri Pennington
Diana de la Cuadra
Emilio de la Cuadra
Belen Menéndez García
Julio Pubil Viada
Marcos M. Salom Batle
Teresa Valbuena V.
Roberto Wittenberg
Sacramento Ruiz Navarro
Antoni Capo Martorell
José Ordoñez Manzano
Lorenzo Arias Rojo
Tiffany Blackman
Rocío Santiago Domenech
Juan González Gómez
Eva Beatriz Squarcia
Miguel Moreno Vela
Daniel Azencot
Juan Alonso Buandia
Bartolomé Parets
Mathias Ploger
Ángel David Costa
Francisco Rosselló Balle
Ricardo Campoy Traginé
Conquest Maurice
Antonio Ferrer Martínez
Miguel Ordinas Egea
Luis Miguel González Segura
Pedro Antonio Mas Cladera
Angel Ortega Zaforteza
Javier Gascó Adrien
José A. Vidal Brea

Data
12.03.03
17.03.03
17.03.03
17.03.03
08.04.03
30.04.03
05.05.03
13.05.03
15.05.03
20.05.03
21.05.03
23.05.03
09.06.03
13.06.03
23.06.03
03.07.03
07.07.03
15.07.03
16.07.03
22.07.03
23.07.03
28.07.03
04.08.03
22.08.03
25.08.03
02.09.03
04.09.03
23.09.03
23.09.03
02.10.03
20.10.03
21.10.03

