BOIB

Num. 111

Num. 14751
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 30 de
juliol de 2008, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 24 de juliol de 2008, per la qual
es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per
Resolució de 19 de març de 2008, de convocatòria de proves
selectives d’ingrés i adquisició de noves especialitats als cossos
docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari a les
Illes Balears
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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.
Amb posterioritat, el dia 5 de juliol de 2008 es va publicar la resolució de
11 de juny de 2008 que aprovava les llistes provisionals d’aspirants admesos i
exclosos, concedint-se un termini de deu dies per a formular reclamacions.
El punt 3.3.2 de les bases de la convocatòria disposa que les reclamacions
s’entendran rebutjades si la persona interessada no apareix com admesa en la
resolució definitiva, que aprovarà l’autoritat convocant i que es publicarà de la
mateixa manera que la provisional.

Fets
En compliment de la disposició esmentada, dicto la següent
1. S’han detectat errors en la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de dia 24 de juliol de 2008, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de 19 de març.
2. D’acord amb el que disposa 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, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. Per tant, es procedeix a modificar l’error de l’esmentada Resolució.
Per això,
RESOLC

RESOLUCIÓ
Primer.- Elevar a definitives les llistes provisionals publicades de les persones admeses i excloses 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,
amb les següents modificacions:
a)estimar la reclamació de la senyora Ana María Lázaro Ferreruela, amb
DNI n. 25.132.899-V, admetent la seva sol·licitud i assignant-li plaça de metge
de família a l’EAP de Casa del Mar depenent de la Gerència d’Atenció Primària
de Mallorca.
b)Rectificar les errades observades: on diu ‘Roig Rayuela, José Miguel’
ha de dir ‘Roig Royuela, José Miguel’ i on diu ‘Sabsabi Darbagh, Abdul Arman’
ha de dir ‘Sabsabi Dabbagh, Abdul Rahman’.

Afegir:
Publicar l’annex 3 amb els professors que han adquirit una nova especialitat.
DNI

Llinatges i nom

Nova
especialitat

070806509 MARTÍNEZ SÁNCHEZ DE ROJAS, SUSANA 018 Psicologia
i pedagogia
04306579 CARRASCO PECINO, JOSÉ FERNANDO

007 Física i
Química

Núm.
ordre

1

1

Segon.- Les persones a les quals s’ha adjudicat plaça cessaran en la qual
actualment ocupin en el termini de tres dies hàbils a comptar des del següent al
de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB i prendran possessió de la plaça
adjudicada a l’endemà al dia del cessament. Cas de no fer-lo, s’entendrà que
sol·liciten passar a la situació d’excedència voluntària per interès particular en
el nou lloc adjudicat.
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el BOIB i en els taulers d’anuncis de les gerències afectades.
Interposició de recursos

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 de l’endemà de la 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.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, pot interposarse recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes a contar des de l’endemà al de la notificació, 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, en relació 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; o, si escau, directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini
de dos mesos a contar des de l’endemà al de la notificació, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
s’estimi procedent interposar per a millor defensa dels seus interessos.

Palma, 30 de juliol de 2008

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears,
Josep M. Pomar Reynés.

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

Palma, 24 de juliol de 2008.
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 14651
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears por la que s’aproven les llistes definitives 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 dia 10 d’abril de 2008 es va publicar en el BOIB. 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

Num. 14393
Resolució del director general de biodiversistat de 16 de juliol de
2008 de convocatoria pública per a la presentació de sol·licituds
de subvenció per al foment d’associacions de propietaris de finques rústiques i el manteniment i funcionament d’associacions
de propietaris de finques rústiques de les Illes Balears.
L’Ordre del conseller de Medi Ambient de 22 de setembre de 2005, publicada en el BOIB núm. 145 d’1 d’octubre de 2005, estableix les bases reguladores de les subvencions destinades a promoure l’associacionisme entre propietaris de finques rústiques mitjançant el finançament de la constitució, el manteniment i funcionament d’associacions que aglutinin a aquests tipus de propietaris
a les Illes Balears, i en l’article 8 preveu que mitjançant resolució del titular de

