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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 7687
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de
2010, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 10 de març de 2010, 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 d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques
i disseny a les Illes Balears
Advertides errades a la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10
de març de 2010, 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 d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny
a les Illes Balears (edicte núm. 5819, BOIB núm. 45, de 18 de març de 2010) i
amb la finalitat d’esmenar-les.
El director general de Personal Docent d’acord amb l’apartat 1.a) de la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de desembre de 2009 (BOIB
núm. 185 EXT., de 21-12-2009), és competent per dictar la següent
RESOLUCIÓ
Primera. Efectuar la següent modificació:
A la base setena al punt 7.2.3.1 Parts de la prova. Part B a l’apartat B.1)
Exposició i defensa d’una programació didàctica.
On diu:
En l’especialitat d’Orientació educativa del cos de professors d’ensenyament secundari i en l’especialitat de Serveis a la comunitat de professors tècnics
de formació professional, l’aspirant elegirà entre presentar la programació d’un
departament d’orientació a un IES o el pla general d’actuació d’un EOEP, d’un
EAP o d’un centre d’educació primària. Aquesta es dividirà, com a mínim, en
dotze programes d’actuació que tendran la consideració d’unitats didàctiques als
efectes del sorteig que s’especifica a l’apartat B.2.
Ha de dir:
En l’especialitat d’Orientació educativa del cos de professors d’ensenyament secundari l’aspirant elegirà entre presentar la programació d’un departament d’orientació a un IES o el pla general d’actuació d’un EOEP, d’un EAP o
d’un centre d’educació primària. Es dividirà, com a mínim, en dotze programes
d’actuació que tendran la consideració d’unitats didàctiques als efectes del sorteig que s’especifica a l’apartat B.2.
En l’especialitat de Serveis a la comunitat del cos de professors tècnics de
formació professional l’aspirant podrà presentar la programació referida a un
dels mòduls dels cicles formatius al qual tengui atribució de competència docent
l’especialitat a la qual opta en la família professional corresponent. No es podrà
realitzar la programació d’un mòdul de formació en centres de treball. També
podrà presentar un pla general d’actuació d’un EOEP o d’un EAP. Aquest es
dividirà, com a mínim, en dotze programes d’actuació que tendran la consideració d’unitats didàctiques als efectes del sorteig que s’especifica a l’apartat B.2.
Segona. Afegir a l’Annex VII a l’apartat de Normativa relativa als currículums dels Ensenyaments Superiors de Disseny al cicle formatiu de Joieria
artística el següent paràgraf.
· RD 1574/1996, de 28 de juny, pel qual s’estableix el currículum i es
determina la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’Arts plàstiques i Disseny de la família professional de la Joieria d’art.
Tercera. Afegir a l’Annex VI en l’apartat 4. Altres diplomes, títols o certificats, en el subapartat 4.4 Escola Oficial d’Idiomes el títol següent:
4.4.6. Certificat de nivell avançat (RD 1629/2006, de 29 de desembre)
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
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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 director general de Personal Docent 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, 30 de març de 2010
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 7996
Resolució del conseller de Salut i Consum de 31 de març de 2010
per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants
admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències d’atenció
primària del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució d’1 de febrer de 2010 (BOIB núm. 17, de 4
de febrer de 2010), i es determina la data, l’hora i el lloc en què
es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició
Antecedentes
1. Mitjançant la Resolució del conseller de Salut i Consum d’1 de
febrer de 2010 - publicada en el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2010 - es va
convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria
metge/metgessa d’urgències d’atenció primària dependents del Servei de Salut
de les Illes Balears.
2. Mitjançant la Resolució del conseller de Salut i Consum d’11 de
marçe 2010 - publicada en el BOIB núm. 45, de 18 de març de 2010 - es varen
aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició al qual es refereix l’apartat anterior.
3. Una vegada exhaurit el termini per presentar reclamacions o per
esmenar els defectes apreciats d’acord amb la base 4.3 de la convocatòria, dict
la següent
Resolució
1. S’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i
excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria
metge/metgessa d’urgències d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes
Balears, convocat mitjançant la Resolució d’1 de febrer de 2010 (BOIB núm.
17, de 4 de febrer de 2010). En la llista definitiva de persones admeses en figuren el nom, els llinatges i el DNI. En la llista definitiva de persones excloses en
figura també la causa d’exclusió.
2. Es determina que el primer exercici de la fase d’oposició es durà a
terme el 25 d’abril de 2010, a les 09.30 hores, als llocs següents:
Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa,
PQ 7,5. Palma (Illes Balears).
Menorca: Institut d’Educació Secundària Cap de Llevant. C/
Francesc F.Andreu, 2. 07703 Maó.
Eivissa: Institut d’Educació Secundària Santa Maria d’Eivissa Av.
d’Ignasi Wallis, 33. 07800 Eivissa.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
en els webs (http://opoibsalut.caib.es), (http://opoibsalut.illesbalears.cat) i
(www.ibsalut.es) i en el tauler d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de
Salut 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 comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de

