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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.
Palma, 20 d’abril de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 9525
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 24 d’abril
de 2009, de modificació de la Resolució de dia 1 d’abril de 2009
de convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de
funcionaris docents dels cossos docents de mestres, de professors
d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears
Advertides errades a la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de
dia 1 d’abril de 2009, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés
i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors
d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de
professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears (edicte núm. 6895, BOIB núm. 49, de 4 d’abril de 2009),
i amb la finalitat d’esmenar-les,

12-05-2009

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 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.
Palma, 24 d’abril de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 9439
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 14 d’abril de
2009, relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al
vot dels treballadors i treballadores el pròxim diumenge 7 de
juny de 2009, dia de les eleccions al Parlament Europeu

RESOLC
efectuar les següents modificacions:
Primer. A la base primera, apartat 1.1, ‘Codi i forma d’ingrés o d’accés’,
on diu:
‘Procediment d’accés a cossos docents inclosos en un subgrup superior
Procediment d’accés a un cos del mateix subgrup i nivell de complement
de destinació’
Ha de dir:
‘ 3 Procediment d’accés a cossos docents inclosos en un subgrup superior
4 Procediment d’accés a un cos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació’
Segon. A la base primera, apartat 1.2, ‘Places i especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari’, on diu:
‘Menorca
Codi
Especialitat
590011 Anglès
590012 Alemany
590014 Llengua i literatura catalanes (Illes Balears)
590018 Orientació educativa
590107 Informàtica
590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
Total

1
7
3
4
4
4
1
23

2
1

1

4

Ha de dir:
‘Menorca
Codi
Especialitat
590011 Anglès
590012 Alemany
590014 Llengua i literatura catalanes (Illes Balears)
590018 Orientació educativa
590107 Informàtica
590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
Total

1
7
3
4
4
4
2
24

2
1

3
2

3
2
1
1

1
1

1
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ME
10
3
5
5
4
1
28’

ME
10
3
5
5
4
2
29’

Tercer. A la base catorzena: ‘Requisits dels aspirants’, on diu:
‘Per tal de poder participar en aquest procediment, l’aspirant haurà de ser
funcionari de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari o del cos
de mestres amb destinació dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.’
Ha de dir:
‘Per tal de poder participar en aquest procediment, l’aspirant haurà de ser
funcionari de carrera dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors de música i arts escèniques amb destinació dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.’

Fets
1. El Reial decret 482/2009, de 3 d’abril, convoca eleccions al Parlament
Europeu establint a l’article 1 que aquestes es celebraran el diumenge 7 de juny
de 2009.
2. D’acord amb l’establert a l’article 13 del Reial decret 605/1999, de 16
d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, correspon a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Treball i
Formació, adoptar les mesures per facilitar als electors de les Illes Balears, que
siguin treballadors per compte d’un altre i treballin el dia de les eleccions, l’exercici del dret a vot.
Per tot això, havent informat favorablement la Delegació del Govern de
les Illes Balears, la Consellera de Treball i Formació dicta la següent
Resolució
Primer. No tindran dret a permís retribuït els electors, treballadors per
compte d’un altre que prestin els seus serveis el pròxim 7 de juny de 2009 dins
un horari de treball que no coincideixi amb el d’obertura de les meses electorals
o ho faci per un període inferior a dues hores.
Segon. Els treballadors per compte d’un altre que siguin electors i prestin
els seus serveis el pròxim 7 de juny de 2009, gaudiran de permís retribuït per
facilitar- los l’exercici del dret al vot segons la distribució següent:
a)Gaudiran de permís retribuït de dues hores els treballadors esmentats si
l’horari de treball coincideix en dues o més hores, i menys de quatre, amb l’horari d’obertura de les meses electorals.
b)Gaudiran de permís retribuït de tres hores els treballadors per compte
d’un altre si l’horari de treball coincideix en quatre o més hores, i menys de sis,
amb l’horari d’obertura de meses electorals.
c)Gaudiran de permís retribuït de quatre hores els treballadors per compte d’un altre si l’horari de treball coincideix en sis o més hores amb l’horari d’obertura de les meses electorals.
Tercer. Si es tracta de treballadors contractats a temps parcial que realitzin una jornada inferior a l’habitual en l’activitat, la duració del permís establert
en el punt anterior es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball
que desenvolupen i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps
complet en la mateixa empresa.
Quart. La distribució del període de permís que els treballadors disposin
per acudir a votar correspondrà a l’empresari, tenint en compte l’organització
del treball.
Cinquè. Els treballadors per compte d’un altre nomenats president o vocal
de les meses electorals i els que acreditin la condició d’interventors tenen dret
durant el dia de les votacions a un permís retribuït de jornada completa, si no

