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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8360
Resolució del director general de Personal Docent de 5 de maig
de 2008 per la qual es fan públiques les llistes provisionals d’admesos i exclosos en els procediments selectius convocats per la
Resolució de 19 de març de 2008, de convocatòria de proves
selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als
cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari a les Illes Balears
D’acord amb el que disposen les bases quarta i setzena de la convocatòria
de concurs oposició anunciada per resolució de 19 de març de 2008 per la qual
es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari a les
Illes Balears;
RESOLC
Primer. Aprovar les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos al
concurs oposició per a l’ingrés i l’accés als cossos de mestres i de professors
d’ensenyament secundari, les quals s’exposaran a la Direcció General de
Personal Docent, a les Delegacions territorials de Menorca, d’Eivissa i
Formentera, i a la pàgina (http://dgpdocen.caib.es).
Segon. Aprovar les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos al
procediment per a l’adquisició de noves especialitats, les quals s’exposaran als
llocs esmentats a l’apartat anterior.
Tercer. Atorgar als aspirants exclosos, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 5/1999, de 13 de gener, un
termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOIB, per tal que puguin esmenar per escrit els defectes que
n’hagin motivat l’exclusió. Així mateix, aquells aspirants que hagin detectat
errades en les dades personals consignades o defectes de forma en l’aportació
dels títols, podran manifestar-ho per escrit o esmenar-ho en el mateix termini.
Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Personal Docent.
Quart. La Direcció General de Personal Docent revisarà les reclamacions
presentades, les resoldrà i les farà públiques, d’acord amb el punt 4.3 de la base
quarta de la convocatòria.
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
Palma, 5 de maig de 2008
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CONSELLERIA D'INTERIOR

15-05-2008

Sr. Garau Pou a les proves selectives indicades, prèvia la convocatòria a la realització de les proves específiques de coneixements de llengua catalana (nivells
A i B).
La base 9.3 de les bases generals aprovades per Resolució del conseller
d’Interior de 17 de juny de 2004 (BOIB núm. 86, de 19 de juny), indica que el
titular de la Conselleria d’Interior, prèvia proposta del tribunal respectiu, aprovarà la Resolució en què s’especifiquin la data, hora i lloc de realització del primer exercici de cadascuna de les convocatòries i que aquesta Resolució es publicarà amb una antelació mínima de 10 dies a l’esmentada data.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer. Convocar el Sr. Guillermo Garau Pou a la realització del primer
exercici de les proves selectives per a l’ingrés en el cos auxiliar i en el cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
pel torn de reserva per a persones amb discapacitat, a l’illa de Mallorca, convocades per Resolució de 17 de juny de 2004 (BOIB núm. 86, de 19 de juny). Les
dates, els llocs i hores de començament del primer exercici són els establerts a
l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1192, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i 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.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
La consellera d’Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban
Marratxí, 29 d’abril de 2008
ANNEX
DATES, HORES I LLOCS DE REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES per a L’INGRÉS EN EL COS AUXILIAR I EN EL COS SUBALTERN de l’Administració GENERAL de la comunitat autònoma de les Illes Balears, PEL TORN DE RESERVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, A L’ILLA DE MALLORCA
Cos auxiliar, reserva per a persones amb discapacitat. Mallorca
Data: 3 de juny de 2008
Hora: 9 h
Lloc: EBAP

Num. 8342
Resolució de la consellera d’Interior per la qual es convoca el Sr.
Guillermo Garau Pou a la realització del primer exercici de les
proves selectives per a l’ingrés en el cos auxiliar i en el cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i s’aproven les dates, hores i llocs de realització,
en compliment de la Sentència núm. 1.013, de 28 de novembre de
2006, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears

Cos subaltern, reserva per a persones amb discapacitat. Mallorca
Data: 5 de juny de 2008
Hora: 9 h
Lloc: EBAP

Antecedents
Mitjançant la Sentència núm. 1.013, de 28 de novembre de 2006, la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
va estimar el recurs interposat pel Sr. Guillermo Garau Pou contra la Resolució
del conseller d’Interior de 13 de setembre de 2004 d’aprovació de les llistes
definitives d’aspirants admesos i exclosos de les proves selectives per a l’ingrés
en els cossos de l’Administració general (BOIB núm. 130, de 18 de setembre) i
va declarar no ser conforme a dret l’exclusió del recurrent, alhora que va ordenar la seva admissió a les proves selectives.

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

En compliment de la Sentència esmentada i per Resolució de la consellera d’Interior de 28 de febrer de 2008 (BOIB núm. 51 de 15 d’abril) s’aprovà la
retroacció de les actuacions del procés selectiu a la fase d’aprovació i publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, així com l’admissió del
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3.- D'altres disposicions

Num. 8257
Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 29 d’abril de 2008, sobre les indemnitzacions que han de percebre els
membres de la Mesa d’Economia
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2008 es va
crear la Mesa d’Economia, d’acord amb les Bases per al diàleg sobre el Pacte
per a la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes Balears, publicat
al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 19, de 9 de febrer de 2008.

