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Primera. Efectuar les següents modificacions:

ANNEX 2
Sol·licitud
PERSONA SOL·LICITANT:
Nom i llinatges:_______________________________________________________
DNI:_____________________
Adreça de notificació:__________________________________________________
Localitat:__________________Codi postal__________Municipi________________
Província: ____________________________País:___________________________
Telèfon:_________Fax:_________Adreça electrònica:________________________
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10 (‘El
responsable del fitxer i els que intervenguin en qualsevol fase del tractament de les dades
de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure
de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot després d’acabar les relacions amb
el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable’).
EXPÒS:
Que em vull presentar a les proves sobre capacitació professional dels consellers de
seguretat per al transport de mercaderies perilloses.
SOL·LICIT:
L’admissió a les proves sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al
transport de mercaderies perilloses, convocades per Resolució del conseller de Medi
Ambient i Mobilitat de dia ________________________
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR:
•Fotocòpia del DNI
•Fotocòpia del NIF quan no figuri la lletra assignada
•Justificant de pagament realitzat per l’import de la taxa______________ per cada prova
(Model 046)
•Per a la renovació, fotocòpia del certificat de formació per a conseller de seguretat
OBTENCIÓ (¹)
(…) TRANSPORT PER CARRETERA
Examen global
( )
Classe 1
( )
Classe 2
( )
Líquids inflamables(1202,1203,
1223,3475,1268 i 1863)
( )
Classe 7
( )
Resta classes (3 a 9)
( )

RENOVACIÓ (¹)
(…) TRANSPORT PER CARRETERA
Examen global
( )
Classe 1
( )
Classe 2
( )
Líquids inflamables(1202,1203,
1223,3475,1268 i 1863)
( )
Classe 7
( )
Resta classes (3 a 9)
( )

(¹) Marcau la modalitat o modalitats a què us presentau
Palma, ............ de ............................. de
(rúbrica)
DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT. DIRECCIÓ
GENERAL DE MOBILITAT

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 10171
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 29 d’abril 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

A la base segona al punt 2.1.2
On diu:
En el cas d’haver obtengut les titulacions a l’estranger, només tendran
validesa si els ha estat atorgada l’homologació corresponent, segons com determina el Reial decret 86/1987, de 16-01-1987, o lliurat el reconeixement en virtut del que preceptua la Directiva 89/48/CEE i el Reial decret 1665/1991, de 2610-1991.
Ha de dir:
En el cas d’haver obtengut les titulacions a l’estranger, només tendran
validesa si els ha estat atorgada l’homologació corresponent, segons com determina el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer (BOE núm. 55, de 4 de març),
modificat pel Reial decret 1393/ 2007, de 29 d’octubre (BOE núm. 260 de 30
d’octubre), o lliurat el reconeixement en virtut del que preceptua el Reial decret
1837/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 280, de 20 de novembre) mitjançant
el qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2005/36/CE,
de 7 de setembre, i 2006/100/CE de 20 de novembre.
A la base cinquena al punt 5.3
On diu:
Els tribunals han d’estar formats per un nombre de cinc membres, i s’ha
de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents.
Ha de dir:
Els tribunals han d’estar formats per un nombre senar de membres, no
inferior a cinc, i s’ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres
suplents.
A la base cinquena al punt 5.3.b
On diu:
b) Quatre vocals designats per sorteig d’entre funcionaris de carrera dels
cossos de funcionaris docents en servei actiu a l’àmbit territorial de les Illes
Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos al qual
opten els aspirants.
Ha de dir:
b) Un mínim de quatre vocals designats per sorteig d’entre funcionaris de
carrera dels cossos de funcionaris docents en servei actiu a l’àmbit territorial de
les Illes Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos
al qual opten els aspirants.
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 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, 29 d’abril de 2010
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 10175
Ordre del conseller de Treball i Formació de 28 d’abril de 2010
per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la
Conselleria de Treball i Formació
El Decret 3/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, determina la composició del Govern i estableix l’estructura de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la qual forma part la Conselleria
de Treball i Formació.
El Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de

