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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 2667
Resolució de la consellera d’Interior de 7 de febrer de 2008 per
la qual s’aprova, segons la proposta definitiva, la llista d’aspirants seleccionats del concurs per formar part d’una borsa per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de
l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, a l’illa d’Eivissa, convocat per Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’octubre de 2007 (BOIB núm. 175, de 24 de
novembre)
Antecedents
La Comissió Tècnica de Valoració del procés selectiu per formar part
d’una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa, convocat
per Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’octubre de 2007 (BOIB núm.
175, de 24 de novembre), ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa esmentada.
Fonaments de dret
1.Article 6.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2.Base 9.2 de la Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’octubre de
2007 per la qual es convoca un concurs per formar part d’unes borses per cobrir
amb caràcter d’interinitat, places vacants de diferents especialitats i titulacions
dels cossos facultatius de l’Administració especial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm. 175, de 24 de novembre de 2007).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.Aprovar, segons la proposta definitiva efectuada per la Comissió
Tècnica de Valoració nomenada a l’efecte, la composició final de la borsa de
funcionaris interins per cobrir places vacants del cos facultatiu tècnic, escala
sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa, convocat per Resolució de la
consellera d’Interior de 20 d’octubre de 2007 (BOIB núm. 175, de 24 de
novembre), amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i
la puntuació obtinguda que figura en l’annex d’aquesta Resolució.
2. 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 potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, 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, i de 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 es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest Resolució, d’acord amb els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Marratxí, 7 de febrer de 2008
La consellera d’Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban
Annex
Borsa del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de
l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’illa
d’Eivissa

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nom
JEREZ ROIG JAVIER
COSTA DAALMANS IRENE SUSANA
TUR RAMIS NIEVES
VICENT MARTI ISABEL
MONTESINOS GARCIA MARIA BELEN
RUBIO AVILA MARIA JOSE
TEBAR MOLINERO FELISA
MARI RIGO Mª NEUS
SILLERO LIÑAN, JORDI
NUÑEZ CEBALLOS CAROLINA
MUÑIZ RODRIGUEZ SANDRA
ROMERO ESPINOSA DE LOS MONT
MARCOS
SOLER CABALLERO SANTIAGO
FERRI BAEZA ISAAC
PALLARES GARNICA LAURA

5
DNI
46952738
41459616
46955336
48600046
38461555
46955280
8843131
47250415
46709375
41461213
47153475

Punts
7.85
6.81
6
5.18
4.8
3.27
2.741
2.455
2.243
2.05
1.2475

53056786
48440199
20435290
20477100

0.8
0.715
0.15
0
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 2539
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 5 de febrer de
2008, de cessament i nomenament de vocals, titulars i suplents,
del Consell Escolar de les Illes Balears.
L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Consells Escolars estableix la composició del
Consell Escolar de les Illes Balears.
Així mateix, l’article 9.1, apartat ‘h’, de l’esmentat Decret legislatiu
112/2001, disposa que la consellera competent en matèria d’educació ha de
designar tres representants de la conselleria competent en matèria d’educació.
Atès que a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 9 d’agost de
2007, de cessament i nomenament de vocals i secretari del Consell Escolar de
les Illes Balears (BOIB núm. 124 de 16 d’agost de 2007) s’anomenaren els
representants de la conselleria competent en matèria d’educació.
Dict la següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la persona
que tot seguit s’indica, agraint-li la seva col·laboració.
Grup h: Representants de la conselleria competent en matèria d’educació:
- Titular: Carmen Moreno Huart
Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones
que a continuació es relacionen:
Grup h: Representants de la conselleria competent en matèria d’educació:
- Titular: Manel Perelló Beau
- Suplent: Carmen Moreno Huart
Article3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent als vocals substituïts.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 5 de febrer de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón
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