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BOIB

Num. 140

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20366
Resolució del director general de Personal Docent de 14 de
setembre de 2009, de modificació de la Resolució de dia 7 de
juliol de 2009, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques, els aprovats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari, qui han estat nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució de la consellera d’Educació
i Cultura de dia 8 de setembre de 2008
Advertides errades a la Resolució del director general de Personal Docent
de dia 7 de juliol de 2009, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques,
els aprovats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari,
qui han estat nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2008 (BOIB núm. 108 , de 25-07
de 2009), i amb la finalitat d’esmenar-les,
RESOLC efectuar les següents modificacions:
Primer. Llevar de l’ANNEX I a Alba Fernández de Moya, Leopoldo amb
DNI 077322781, de la Llista única per cossos i especialitats dels funcionaris
declarats aptes i aprovats.
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, 14 de setembre de 2009
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

24-09-2009

que els impossibiliten actuar-hi com a tal. Per això, és necessari designar nous
membres per poder continuar amb la tramitació del procediment selectiu.
Fonaments de dret
1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut.
2. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal
estatutari i provisió de places en les Institucions sanitàries de la Seguretat
Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Es modifica la composició del Tribunal qualificador designat en
l’annex 2 de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 15 de juny de 2009
per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria zelador/zeladora dependents del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB
núm. 91, de 23 de juny de 2009).
2. Es designen les persones que en seran els nous membres, i es publica novament, per major claredat, la composició definitiva del Tribunal, que figura com annex a aquesta resolució.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta en el termini d’un
mes comptadors des de l’endemà de la data de publicació, 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.
També s’hi pot interposar directament un 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
data de publicació, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de
qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 15 de setembre de 2009
El director general
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)

Annex
Tribunal qualificador

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 20451
Resolució del conseller de Salut i Consum per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador del concurs oposició
per cobrir places vacants de la categoria zelador/zeladora dependents del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de
23 de juny de 2009)

President/presidenta
Titular: Rosa Canet Martorell
Suplent: Francisco José Moranta Mulet
Vocal primer
Titular: Jaime Coll Morey
Suplent: Joan Quetglas Palou
Vocal segon/segona
Titular: Antonio Piña Fernández de Cuervas
Suplent: Antonia Llinás Bibiloni

Antecedents
1. Mitjançant la Resolució del conseller de Salut i Consum de 15 de
juny de 2009 —publicada en el BOIB núm. 91, de 23 de juny de 2009— es va
convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria zelador/zeladora dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. El dia 20 de juliol de 2009 va tenir lloc la sessió de constitució del
Tribunal qualificador del procés selectiu, designada en l’annex 2 de la Resolució
indicada en el punt anterior.
3. El Tribunal qualificador no està complet, ja que algunes de les persones que en són membres estan afectades per causa legal d’abstenció o han
acreditat motius que es consideren procedents per renunciar a ser-ne membre i

Vocal tercer/tercera
Titular: Joan Roig Vélez
Suplent: Pilar Echeverría Garrido
Vocal quart/quarta
Titular: Mateu Mesquida Más
Suplent: María Paz Alcover Bisquerra
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