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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, i dels consellers, elevar-ne la proposta.

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 18 de setembre de 2009,
DECRET

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 20433
Decret 56/2009, de 18 de setembre, pel qual es disposa el cessament d’alt càrrec de la Presidència
L’article 19.12 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les IIles
Balears, disposa que correspon al Consell de Govern el nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Per tot això, a proposta del president de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 18 de setembre de 2009,
DECRET
Article únic
S’accepta la renúncia al càrrec del Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà com a secretari de la Presidència, feta el dia 14 de setembre de 2009, i, en conseqüència,
se’n disposa el cessament com a secretari de la Presidència, amb efectes de dia
14 de setembre de 2009, tot agraint-li els serveis prestats.
Palma, 18 de setembre de 2009

Article únic
Es disposa el cessament dels alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i
Cultura següents:
—
—

José Antonio Fernández Ballesta, secretari general
Miquel Martorell Mas, director general de Planificació i Centres

Se’ls agraeix els serveis prestats.
Es nomenen els alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura
següents:
—
—

Catalina Morell González, secretària general
Elvira Badia Corbella, directora general de Planificació i Centres

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de setembre de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver

El president
Francesc Antich i Oliver

—o—
Num. 20434
Decret 57/2009, de 18 de setembre, pel qual es disposa el cessament d’alt càrrec de la Presidència
L’article 19.12 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les IIles
Balears, disposa que correspon al Consell de Govern el nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Per tot això, a proposta del president de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 18 de setembre de 2009,
DECRET
Article únic
S’accepta la renúncia voluntària al càrrec del Sr. Antoni Arbós Grimalt i,
en conseqüència, se’n disposa el cessament com a director de l’Oficina
d’Anàlisi i Prospectiva de la Secretaria de la Presidència, tot agraint-li els serveis prestats.
Disposició final
Aquest Decret té efectes el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de setembre de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver

—o—

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 20309
Resolució del conseller de Salut i Consum de 7 de setembre de
2009 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones
aspirants admeses i excloses i la llista provisional de persones
convocades a la prova de coneixements de català del nivell A en
el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup
auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del
Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la
Resolució de 15 de juny de 2009 (BOIB núm. 91, de 23 de juny
de 2009)
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 grup
auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut
de les Illes Balears.
2. Una vegada exhaurit el termini per presentar-hi sol·licituds d’acord
amb les bases 4.1 i 5.3 de la convocatòria, dict la següent
Resolució
1. S’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i
excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup
auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut
de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 15 de juny de 2009
(BOIB núm. 91, de 23 de juny de 2009). En la llista provisional de persones
admeses en figuren el nom, els llinatges i el DNI. En la llista provisional de persones excloses en figura també la causa d’exclusió.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20435
Decret 58/2009, de 18 de setembre, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d’alts càrrecs de la Conselleria
d’Educació i Cultura
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el

2. Amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen, possibilitar que
s’esmenin en el termini i en la forma procedents, les persones aspirants han de
comprovar no solament que no figuren en la llista de persones excloses sinó que,
a més, consten en la de persones admeses.
3. Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució per
presentar reclamacions —que no tindran caràcter de recurs— o per esmenar —

