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Correcció d’errades advertides a la publicació de l’acord del
Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música
i Dansa de les Illes Balears, adoptat en sessió del 3 de juny de
2008, pel qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la
selecció de professorat del Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears per al curs 2008-2009 (BOIB núm. 85 de 19 de
juny de 2008)
El Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears, en sessió de 3 de juny de 2008 va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de professorat del Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears per al curs 2008-2009, que varen ser publicades al BOIB
núm. 85 de 19 de juny de 2008.
A la publicació de l’annex I, referit a les titulacions requerides per a cada
una de les especialitats i baremació corresponent, s’observa una errada a l’apartat A. REPERTORI ORQUESTRAL, e) Tuba, ja que s’hi indica que la titulació
requerida és la de Títol superior de Trompeta, quan hauria de ser, evidentment,
la de Títol superior de Tuba.

e) Tuba: 1 plaça de 4h. Departament de Vent-Metall i Percussió. Títol
superior de Trompeta o ocupar la plaça de solista en l’especialitat a una orquestra simfònica professional.
Ha de dir:
e) Tuba: 1 plaça de 4h. Departament de Vent-Metall i Percussió. Títol
superior de Tuba o ocupar la plaça de solista en l’especialitat a una orquestra
simfònica professional.
Palma, 27 de juny de 2008
La presidenta de la Fundació per al Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 11876
Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual s’aproven les llistes provisionals d’aspirants
admesos i exclosos a l’oferta d’integració del personal de contingent i zona i dels facultatius especialistes de contingent en les
places d’equips i d’àrea de l’atenció primària i en els serveis
jerarquitzats de l’atenció especialitzada.
El passat dia 10 d’abril es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears la resolució de 17 de març de 2008 d’aquesta direcció general per la
qual es regulava el procediment d’integració del personal de contingent i zona i
dels facultatius especialistes de contingent en les places d’equips i d’àrea de l’atenció primària i en els serveis jerarquitzats de l’atenció especialitzada i s’obria
un termini de vint dies naturals perquè les persones interessades poguessin presentar sol·licituds.
El punt 3.3.1 de les bases de la convocatòria disposa que, una vegada
transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a publicar la
llista provisional de persones admeses i excloses en el procediment d’integració.
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d’àrea de l’atenció primària.
Segon.- Aprovar com annex II la llista provisional de persones admeses a
l’oferta d’integració dels facultatius especialistes de contingent en els serveis
jerarquitzats de l’atenció especialitzada.
Tercer.- Excloure a la senyora Ana María Lázaro Ferreruela, amb DNI n.
25.132.899-V, i al senyor Antonio Tizón García, amb DNI nº. 7.787.196-V per
no acreditar tenir nomenament fix de metge de família de contingent/zona.
Quart.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el BOIB. i en els taulers d’anuncis de les gerències afectades.
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, cap interposar escrit de reclamació davant aquesta Direcció general en el termini de 10
dies a contar des de l’endemà a la publicació de la mateixa en el BOIB.
Palma, 11 de juny de 2008.
El director general del Servei de Salut de les Illes Balears,
Josep M. Pomar Reynés.

Mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 26 de
juny de 2008 es va autoritzar i ordenar la publicació al BOIB de la correcció d’aquesta errada advertida a la publicació en el BOIB núm. 85 de 19 de juny de
2008, de les bases i convocatòria aprovades pel Patronat de la Fundació per al
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, per a la selecció
de professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
per al curs 2008-2009.
Per tant, a l’Annex I. A, allà on diu:

05-07-2008

ANNEX I
RELACIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS.
PERSONAL DE CONTINGENT I ZONA.
DNI

LLINATGES I NOM

E.A.P. ADJUDICAT

ATENCIÒ PRIMÀRIA DE MALLORCA
CATEGORIA: METGE DE FAMÍLIA
40.275.778-H
BOLADERAS SABATER, Josep
42.953.349-K
BOU BARBOSA, Bernardino
41.330.387-P
LLITERAS ROSSELLÓ, Sebastián
39.021.398-N
ORRIOLS MOIX, Josep Manuel
40.903.789-Z
PUJOL BERTRÁN, Antón Mª.
41.374.987-B
QUETGLAS CARRIÓ, Juan

Pollença
Porto Cristo
Manacor
Felanitx
Pollença
Valldargent

CATEGORIA: PEDIATRA D’E.A.P.
41.277.045
CIFRE SASTRE, Jaime
35.256.426-W
PILCO COPAJA, José Luis
41.330.062-M
VIDAL ARCAS, Bartolomé

Valldargent
Palmanova
Casa del Mar

CATEGORIA: A.T.S.-D.U.I.
13.688.265-D
GARCÍA ORTIZ, Josefa
78.188.363-R
NIGORRA GAYÀ, Antònia
41.390.186-F
PLANELLS SERRA, Catalina

Valldargent
S’Escorxador
Valldargent

AREA DE SALUT DE MENORCA
CATEGORIA: METGE DE FAMÍLIA
41.728.792-F
LLUCH MESQUIDA, Pablo
41.731.142-B
MARTÍN QUETGLAS, Honesto

Ciutadella
Ciutadella

AREA DE SALUT D’EIVISSA-FORMENTERA
CATEGORIA: METGE DE FAMÍLIA
37.612.435-Y
BENITO MOMPO, Salvador
41.436.523-E
ROIG RAYUELA, José Miguel
41.494.299
SABSABI DARBAGH, Abdul Arman
30.061.217-X
VARGAS VARGAS, Rafael

Sta. Eulària
Sta. Eulària
Sta. Eulària
Sta. Eulària

CATEGORÍA: A.T.S.-D.U.I.
22.106.680-T
BELOTTO ESTEVE, Juana

Sta. Eulària

ANNEX II
RELACIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS.
FACULTATIUS ESPECIALISTES DE CONTINGENT.

En compliment de tal disposició, dicto la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar com annex I la llista provisional de persones admeses a
l’oferta d’integració de personal de contingent i zona en les places d’equips i

DNI
LLINATGES I NOM
HOSPITAL SON DURETA
43.026.228-J
Aronna Otero, Miguel

CATEGORIA
F.E.A. Cirugía General y del Aparato
Digestivo

