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Num. 51

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6107
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s’aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de llocs
de treball vacants dels cossos de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts
escèniques, professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
Advertides les errades en la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura, de dia 15 de febrer de 2008, per la qual s’aproven les plantilles i es
publiquen juntament amb la relació de llocs de treball vacants dels cossos de
professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles d’idiomes, professors de música i arts escèniques,
professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny (edicte núm. 2855,
BOIB núm. 26 de 21-02-2008), i amb la finalitat d’esmenar-les;
Resolc efectuar les següents correccions:
En relació als annexos:
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CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 6110
Resolució de 28 de febrer de 2008 de la consellera d’Interior per
la qual s’admet la participació del Sr. Guillermo Garau Pou a
les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar i al cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 86, de 19 de juny de 2004), en compliment de la Sentència núm. 1.013, de 28 de novembre de 2006, de
la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears
Antecedents
1. El dia 1 de juliol de 2004 el Sr. Guillermo Garau Pou va presentar dues
sol·licituds d’admissió a les proves selectives per a l’accés, pel torn de reserva
per a persones amb discapacitat de l’Illa de Mallorca, als cossos auxiliar i subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
convocades per la Resolució de conseller d’Interior de 17 de juny de 2004
(BOIB núm. 86, de 19 de juny).
2. Així mateix, per la Resolució de 13 de setembre de 2004 (BOIB núm.
130, de 18 de setembre), el conseller d’Interior va aprovar i va ordenar la publicació de les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos de les proves
selectives per a l’ingrés en els cossos de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El Sr. Guillermo Garau Pou va ser inclòs a les
llistes definitives d’aspirants exclosos del cos auxiliar i del cos subaltern (torn
de reserva per a persones amb discapacitat de l’illa de Mallorca), com a conseqüència de no haver aportat el certificat de capacitació exigit en les bases de la
convocatòria.

Annex 1. a) Cos de professors d’ensenyament secundari
Centre: SON SERVERA - IES PUIG DE SA FONT (07008375)
Funció: 0590058
SUPORT A L’ ÀREA DE LLENGUA I CIÈNCIES
SOCIALS
Plantilla Ocupades
2
1
Funció: 0590059 SUPORT A L’ ÀREA DE CIÈNCIES O TECNOLOGIA
Plantilla Ocupades
1
1
Centre: MAÓ - IES CAP DE LLEVANT (07007954)
Funció: 0590011 ANGLÈS
Plantilla Ocupades
4
4
Annex 7. Equips d’orientació educativa i psicopedagògica
Centre: VILETA (SA) - EOEP GENERAL PALMA-2 (07700143)
Funció: 0590018 PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
Plantilla Ocupades
7
7

3. Contra aquesta Resolució i contra la desestimació presumpta del recurs
potestatiu de reposició, el Sr. Guillermo Garau Pou va interposar un recurs contenciós administratiu.
4. Mitjançant la Sentència núm. 1013, de 28 de novembre de 2006, la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
ha estimat el recurs indicat, ha declarat no ser conformes a dret i ha anul·lat tant
l’exclusió del Sr. Guillermo Garau Pou per la Resolució del conseller d’Interior
de 13 de setembre de 2004, com la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició. En conseqüència, la Sentència ordena l’admissió del Sr. Garau
a les proves selectives.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Anul·lar l’exclusió del Sr. Guillermo Garau Pou, amb DNI 43042098,
de les proves selectives (convocatòria publicada en el BOIB núm. 86, de 19 de
juny de 2004) per a l’ingrés, pel torn de reserva per a persones amb discapacitat de l’Illa de Mallorca, en els cossos auxiliar i subaltern de l’Administració
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears, acordada per la Resolució
del conseller d’Interior de 13 de setembre de 2004 (BOIB núm. 130 de 18 de
setembre).

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva
publicació en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8.2 i 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

2. Retrotreure les actuacions del procés selectiu per a l’ingrés en el cos
auxiliar i en el cos subaltern, corresponent al torn de reserva per a persones amb
discapacitat de l’Illa de Mallorca, a la fase d’aprovació i publicació de la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos i de la llista d’aspirants convocats a les
proves prèvies de coneixements de llengua catalana (nivells A i B), pel que fa a
la participació del Sr. Guillermo Garau Pou en aquest torn.

Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb 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 comú.

3. Aprovar l’admissió del Sr. Guillermo Garau Pou, amb DNI 43042098,
a les proves selectives per a l’ingrés, pel torn de reserva per a persones amb discapacitat de l’Illa de Mallorca, en el cos auxiliar i en el cos subaltern de
l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocades per les resolucions del conseller d’Interior de 17 de juny de 2004 (BOIB
núm. 86, de 19 de juny).

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

4. Convocar el Sr. Guillermo Garau Pou a la realització de les proves
específiques de llengua catalana (nivells A i B), prèvia la constitució de les
comissions de valoració corresponents, que tindran lloc els dies, les hores i en
els llocs indicats a l’Annex d’aquesta Resolució.

Palma, 07 d’abril de 2008

—o—

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot

