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RECOMANACIONS:
- Reconèixer el dret de cobrament respecte de l’Ajuntament de forma
simultània, o si més no, després que aquest reconegui comptablement l’obligació simètrica.
2. ANÀLISI AGREGADA DE LES ENTITATS PÚBLIQUES VINCULADES
A. Passius exigibles de les entitats vinculades
B. Aportacions rebudes per les entitats vinculades
III. ESTATS AGREGATS I CONSOLIDAT

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13571
Resolució de la Direcció General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives de dia 13 de juny de 2009 per la qual s’autoritza el CEIP Son Serra a ampliar una especialitat del programa experimental dels ensenyaments elementals de música
Per la Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius de 22 de juny de 2006 (BOIB del 6 de juliol) es va autoritzar al CEIP
Son Serra a impartir amb caràcter experimental i de forma integrada els estudis
elementals de música en les especialitats de clarinet, piano i violí.
A partir del curs 2009-2010 el programa s’implantarà en la seva totalitat i
a causa de l’experiència acumulada dels cursos anteriors es fa necessària l’ampliació d’una nova especialitat a les ja existents.
Per tant, en virtut de les atribucions que atorga la normativa vigent i a proposta del Servei d’Ordenació, dict la següent:
Resolució
Autoritzar al CEIP Son Serra la impartició de l’especialitat de percussió
dins el programa experimental dels ensenyaments elementals de música.
Aquesta especialitat començarà a impartir-se el curs 2009-2010 en el primer
curs del programa i s’anirà implantant progressivament en els altres cursos del
programa.
La directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
Maria Gener Llopis
Palma, 13 de juny de 2009

27-06-2009

de Salut i Consum perquè trameti l’expedient corresponent al Decret esmentat i
perquè citi a termini les persones interessades.
Fonaments de dret
La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en particular, l’article 49 d’aquesta Llei.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Trametre a la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears l’expedient administratiu corresponent al recurs contenciós administratiu contra el Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència
de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés i de
mobilitat relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que
es convoquin en el sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 46, de 31/03/2009).
2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades en l’expedient
administratiu i citar-les a termini per tal que puguin comparèixer i presentar-se
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
en qualitat de demandades, i personar-se en el termini de nou dies comptadors
des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, mitjançant un procurador amb poder a aquest efecte i amb signatura d’advocat, tot i que, si s’hi presenten fora del termini esmentat, se les tendrà per part, sense que per això hagi de retrotreure’s ni interrompre’s el curs del
procediment, i si no s’hi presenten oportunament, continuarà el procediment
pels seus tràmits, sense que hi hagi lloc a la pràctica de cap notificació.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de juny de 2009
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 13747
Correcció d’errors a la resolució de 26 de març de 2008 del conseller de Medi Ambient per la qual s’atorga l’Autorització
Ambiental Integrada de la central tèrmica d’Alcúdia, a nom de
GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN S.A.U.

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 14120
Resolució del conseller de Salut i Consum per la qual s’ordena
la tramesa de l’expedient administratiu corresponent al recurs
contenciós administratiu contra el Decret 24/2009, de 27 de
març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball
que es convoquin en el sector públic sanitari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 46, de 31/03/2009)
Fets
1. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha
interposat recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 407/2009, contra el
Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements
de llengua catalana en els procediments selectius d’accés i de mobilitat relatius
a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de treball que es convoquin en
el sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 46, de 31/03/2009), que se segueix pels tràmits del procediment ordinari
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears.

Antecedents
1. El 26 de març de 2008 el conseller de Medi Ambient dicta resolució
per la qual s’atorga l’Autorització Ambiental Integrada de la central tèrmica
d’Alcúdia, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, S.A.U.
(BOIB núm. 70 de 22/05/2008)
2. S’han advertit errors aritmètics a la resolució indicada, referents al
càlcul del cànon anual d’abocament al mar i al càlcul de la fiança per l’abocament terra mar.
Fonaments jurídics
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú,
estableix que:
‘Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.’
2. L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a
l’òrgan que ha dictat l’acte o la disposició.
Per tot això, dict la següent
Resolució

2. En data 17 de juny de 2009 ha tingut entrada en el registre general de
la Conselleria de Salut i Consum l’ofici del president de la Sala Contenciosa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears pel qual s’insta la Conselleria

1. Rectificar els errors observats en la resolució del conseller de Medi
Ambient de 26 de març de 2008 per la qual s’atorga l’Autorització Ambiental
Integrada de la central tèrmica d’Alcúdia, promoguda per GAS Y ELECTRICI-

