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Num. 10031
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 21 de
maig de 2008, de modificació de la Resolució de dia 19 de març
de 2008 de convocatòria de proves selectives per a la provisió de
places de funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d’ensenyament secundari a les Illes Balears
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la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Palma de Mallorca a
favor del Servei de Salut d’una porció de terreny que linda amb els carrers
Socors i amb la porció segregada amb destinació a l’ampliació del Carrer
Socors, Escola graduada i Carrer Mateu Enric Lladó, per a la construcció d’un
Centre de Salut»
Ha de dir:

Advertides errades a la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de
dia 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 (edicte núm. 4937, BOIB
núm. 42, de 27 de març de 2008), i amb la finalitat d’esmenar-les,
RESOLC efectuar la següent modificació;
A l’Annex IV, full de verificació del contingut de la Programació
Didàctica a l’apartat 1) on diu:
‘1) Té un màxim de 45 fulls amb DIN A4 (sense comptar les portades ni
l’índex).’
Ha de dir:
‘1) Té un màxim de 45 fulls DIN A4 (sense comptar les portades).’
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, es podrà 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 des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els
articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat 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, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicon
Palma, 21 de maig de 2008
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 9811
Correcció d’errades de la resolució del director gerent del Servei
de Salut de les Illes Balears, de dia 6 de juny de 2006, mitjançant
la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Palma a
favor del Servei de Salut de les Illes Balears d’una porció de
terreny de superfície 963 m2 per a la construcció d’un centre de
salut.

«Resolució del Director Gerent del Servei de Salut de les Illes Balears per
la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Palma de Mallorca a
favor del Servei de Salut de les Illes Balears d’una porció de terreny que limita
amb el carrer Socors i porció segregada destinada a la seva ampliació, amb parcel·les cadastrals 005025-06 i 04, amb porció segregada destinada a l’ampliació
del carrer Escola Graduada i parcel·la referència cadastral 005025-02 i amb el
carrer Mateu Enric Lladó, per a la construcció d’un centre de salut»
Allà on diu:
«Per això , i atès que l’ Ajuntament de Palma de Mallorca es troba interessat en la construcció de l’esmentat centre de Salut a Escola Graduada, en data
de 22 de febrer de 2006 la Junta de Govern l’Ajuntament de Palma acordà la
cessió gratuïta de la finca urbana, porció de 963 m2 de superficie, calificada
com a equipament en el planejament urbanístic, els límits dels quals resulten
esser els següents: al font, limita amb el Carrer Socors i amb porció segregada
amb destinació a l’ampliació del Carrer Socors; a la dreta, en una línia quebrada, amb parcel·les de referencia catastral 005025-02; i al fons, en una línia quebrada, amb parcel·la de referencia catastral 005025-02 i Carrer Mateu Enric
Lladó, a favor del servei de Salut de les Illes Balears.»
Ha de dir:
«Per això , i atès que l’ Ajuntament de Palma de Mallorca es troba interessat en la construcció de l’esmentat centre de salut, en data de 22 de febrer de
2006 la Junta de Govern l’Ajuntament de Palma acordà la cessió gratuïta a favor
del Servei de Salut de les Illes Balears de la finca urbana, porció de 963 m2 de
superfície, calificada com a equipament en el planejament urbanístic, els límits
de la qual resulten ésser els següents: al front, limita amb el Carrer Socors i amb
porció segregada amb destinació a l’ampliació del Carrer Socors; a la dreta, en
una línia quebrada, amb parcel·les de referència cadastral 005025-06 i 04; a l’esquerra, amb porció segregada i destinada a l’ampliació del carrer Escola
Graduada, i amb parcel·la de referència cadastral 005025-02; i al fons, en una
línia quebrada, amb parcel·la de referència cadastral 005025-02 i Carrer Mateu
Enric Lladó.»
Allà on diu:
«Primer. Acceptar la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca a favor del Servei de Salut de les Illes Balears de la finca urbana, porció de 963 m2 de superfície, calificada com a equipament en el planejament
urbanístic, els límits dels quals resulten esser els següents : al font, limita amb
el Carrer Socors i amb porció segregada amb destinació a l’ampliació del Carrer
Socors; a la dreta, en una línia quebrada, amb parcel·les de referencia cadastral
005025-02; i al fons, en una línia quebrada, amb parcel·la de referencia catastral
005025-02 i Carrer Mateu Enric Lladó, a favor del servei de Salut de les Illes
Balears.»
Ha de dir :

El 6 de juny de 2006 el director gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears dictà resolució mitjançant la qual s’acceptava la cessió gratuïta de
l’Ajuntament de Palma a favor del Servei de Salut de les Illes Balears d’una porció de terreny de superficie 963 m2 ubicada als carrers Socors, Escola Graduada
i Mateu Lladó, per a la construcció d’un centre de salut;
Aquesta resolució fou publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
en el núm. 88 de dia 22 de juny de 2006 edicte núm. 11456;
Advertida una errada material, de fet a la mateixa, és per això que d’acord
amb l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
dict la següent

«Primer. Acceptar la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca a favor del Servei de Salut de les Illes Balears de la finca urbana, porció de 963 m2 de superfície, calificada com a equipament en el planejament
urbanístic, els límits de la qual resulten ésser els següents : al front, limita amb
el Carrer Socors i amb porció segregada amb destinació a l’ampliació del Carrer
Socors; a la dreta, en una línia quebrada, amb parcel·les de referència cadastral
005025-06 i 04; a l’esquerra, amb porció segregada i destinada a l’ampliació del
carrer Escola Graduada, i amb parcel·la de referència cadastral 005025-02; i al
fons, en una línia quebrada, amb parcel·la de referència cadastral 005025-02 i
Carrer Mateu Enric Lladó
Aquesta finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palma núm.
5 al tom 5932, llibre 558, foli 122 finca núm. 22.406»

Resolució
Primer. Corregir les errades materials detectades a la resolució del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, de dia 6 de juny de 2006, mitjançant la qual s’accepta la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Palma a favor del
Servei de Salut de les Illes Balears d’una porció de terreny de superficie 963 m2
amb la finalitat de la construcció d’un centre de salut, en el sentit següent:
Allà on diu:
«Resolució del Director Gerent del Servei de Salut de les Illes Balears per

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Palma, 8 de maig de 2008
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