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accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escola oficial d’idiomes i de professors de música i arts
escèniques a les Illes Balears (BOIB núm. 110, 30-07-2009) i amb la finalitat
d’esmenar-les,

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
RESOLC
Num. 26930
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 27 de
novembre de 2009, per la qual es confirmen en la destinació
actual com a professors d’ensenyament secundari les senyores
Rosa Rodríguez Branchat, Maria Elena Pericas Vidal i Maria
Teresa Caimari Salaet
D’acord amb el que determina el tercer paràgraf del punt 12.2 de la
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de març de 2008, per la
qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari
(BOIB núm. 42, de 27 de març de 2008), les professores Rosa Rodríguez
Branchat, Maria Elena Pericas Vidal i Maria Teresa Caimari Salaet, després de
superar pel torn d’accés a cossos de grup superior el procediment selectiu d’accés al cos de professorat d’ensenyament secundari varen optar per confirmar la
destinació que tenien com a funcionàries de cossos docents del Grup B.
Atès que per Ordre EDU/3149/2009, de 12 de novembre de 2009 (BOE
núm. 283, de 24 de novembre de 2009) han estat nomenades funcionàries de
carrera del cos de professors d’ensenyament secundari, amb efectes de l’1 de
setembre de 2009,
RESOLC
1. Confirmar la Sra. Rosa Rodríguez Branchat, amb DNI núm. 35040146,
en la destinació actual a l’IES Sa Blanca Dona, com a professora d’ensenyament
secundari de l’especialitat de Geografia i història, amb efectes de dia 1 de
setembre de 2009.
2. Confirmar la Sra. Maria Elena Pericas Vidal, amb DNI núm. 43063345,
en la destinació actual a l’IES Marratxí, com a professora d’ensenyament secundari de l’especialitat d’Anglès, amb efectes de dia 1 de setembre de 2009.
3. Confirmar la Sra. Maria Teresa Caimari Salaet, amb DNI núm.
43016078, en la destinació actual a l’IES Son Pacs, com a professora d’ensenyament secundari de l’especialitat de català, amb efectes de dia 1 de setembre
de 2009.
Així, d’acord amb el que determina la disposició transitòria dotzena de la
LOE, les funcionàries esmentades assoleixen amb caràcter definitiu, com a professores de secundària, la destinació que tenien com a funcionàries de cossos
docents del Grup B.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, d’acord amb el que regula l’article
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 27 de novembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

Primer: Efectuar les següents modificacions:
A l’Annex 6. Opositors que han adquirit una nova especialitat
ILLA MALLORCA
Especialitat: 014 Llengua i Literatura Catalanes (Illes Balears) cos 590
On diu:
DNI
020425719

Llinatges i nom
SARRION ESTALRICH, JOAN

Ha de dir:
DNI
020425719

Llinatges i nom
SARRION ESTARLICH, RUBEN SALVADOR

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 el conseller 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.
Palma, 1 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 26939
Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre l’Institut
de Turisme d’Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al desenvolupament de determinades actuacions en
matèria de turisme a Formentera
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es publica el Conveni que s’adjunta com a annex.
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

—o—

Palma, 30 de novembre de 2009

Num. 27146
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 1 de desembre de 2009, de modificació de la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 28 de juliol de 2009, per la qual es publica la llista única per especialitats i les de tots els aspirants que
han superat el procediment selectiu convocat per Resolució d’1
d’abril de 2009, de convocatòria de 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 d’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
28 de juliol de 2009, per la qual es publica la llista única per especialitats i Illes
de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per
Resolució d’1 d’abril de 2009, de convocatòria de proves selectives d’ingrés,

ANNEX
(vegeu versió castellana)

—o—
Num. 27191
Resolució de la directora general de Patrimoni per la qual s’autoritza la desadscripció de les finques, inscrites en el Registre de
la Propietat núm. 2 de Manacor, amb número registral 18.054-N
i 7.696-N; de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), i la seva
adscripció a Espais de Natura Balear
Fets

