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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13232
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 1 de juny
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,

16-06-2009

calització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s’ha dut a
terme el darrer tràmit parlamentari.
Mitjançant acord del Consell de la Sindicatura de 29 de gener de 2009 es
va aprovar l’Informe núm. 36/2009 del Compte general de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2007.
En data 26 de maig de 2009, la presidenta del Parlament de les Illes
Balears va comunicar que s’havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari, que
va tenir lloc amb la presentació i el debat de l’Informe a la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts de dia 19 de maig de 2009.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen la Llei 4/2004 i el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
Resolc
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els resultats de la fiscalització i les recomanacions de l’Informe núm. 36/2009 del Compte general de
la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2007, que s’adjunta
com a annex.
Palma, 4 de juny de 2009
Pere Antoni Mas Cladera
Síndic major

RESOLC efectuar les següents modificacions:
Primer. A l’Annex VII Normativa vigent sobre ordenació curricular i
d’organització afegir:
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 16 de febrer de 2009
per la qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació a les Illes Balears.
Reial Decret 497/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableix el títol de
tècnic en explotació de sistemes informàtics i els corresponents ensenyaments
comuns.
Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les Illes
Balears
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, 1 de juny de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicon
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3.- D'altres disposicions
SINDICATURA DE COMPTES
Num. 12769
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, de 4 de juny de 2009, de publicació del resultat de
la fiscalització i les recomanacions de l’Informe núm. 36/2009
del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2007.
L’article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears regula els informes o memòries de fiscalització i en preveu
la seva tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes,
així com la seva publicació al BOIB després del darrer tràmit parlamentari.
L’article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes estableix que aquesta Institució haurà de publicar el resultat de la fis-

INTRODUCCIÓ
1.- PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual correspon la
fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector
públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències que corresponguin al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que estableixen els articles 136 i
153.d de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el regula.
La Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, regula aquesta institució.
En el Programa d’actuacions de la Sindicatura per a l’any 2008 es va preveure l’aprovació de l’Informe de fiscalització del Compte general de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2007.
L’article 12 de la Llei 4/2004 especifica que el resultat de la fiscalització
s’ha d’exposar mitjançant informes o memòries que s’han d’elevar al Parlament
i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i fa referència al seu contingut fonamental.
A aquest efecte, i fent ús de les competències reconegudes en la Llei
4/2004, l’SCIB emet el present Informe de la Universitat de les Illes Balears i
les seves entitats vinculades corresponent a l’exercici 2007.
D’acord amb el que estableix l’article 27 del Reglament de règim interior
de l’SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005), es tracta d’un informe de
caràcter general.
Els annexos a aquest Informe han estat elaborats per la Sindicatura amb
les dades comptables i extracomptables aportades per la Universitat, de les quals
són una transcripció. Els estats que s’inclouen en el text de l’Informe són, tret
que s’indiqui el contrari, el resultat de l’anàlisi de la fiscalització, coincidents o
no amb les dades comptables.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen a l’Informe (tret dels
casos en què s’especifica el contrari) s’han expressat en milers d’euros.
Internament s’ha treballat amb les xifres en euros i en cèntims d’euro. Les dades
que apareixen a l’Informe són les originals reconvertides a milers d’euros i s’utilitza el format de visualització de zero decimals tot i que es conserva la totalitat de les xifres. La coherència interna és absoluta, però, si només es consideren
les xifres que figuren a l’Informe apareixen, en alguns casos, diferències degudes al format de visualització de les dades.
El treball de camp ha estat realitzat entre els mesos d’abril i setembre de
2008 per un equip integrat per dos auditors, sota la direcció d’un cap d’àrea
d’Auditoria, i amb la col·laboració dels serveis administratius de la Sindicatura
de Comptes.
Cal agrair la col·laboració prestada per a la realització del treball, especialment al personal dels serveis de Comptabilitat i Pressuposts, de Patrimoni,
Contractació i Infraestructura, de Personal i altres serveis de la Universitat.

