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Centre: PALMA - EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA DE MALLORCA (07700180)

Centre: SON SERVERA - IES PUIG DE SA FONT (07008375)
Funció: 0597AD
Itinerància
No itinerant

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597AS
Itinerància
No itinerant

AUDICIÓ I LLENGUATGE (PRIMER CICLE D’ESO)
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597FB
Itinerància
No itinerant

CATALÀ (ILLES BALEARS)
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597FS
Itinerància
No itinerant

EDUCACIÓ FÍSICA
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597GH
Itinerància
No itinerant

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Plantilla Ocupades
2
2

Funció: 0597IN
Itinerància
No itinerant

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597LL
Itinerància
No itinerant

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597MA
Itinerància
No itinerant
Funció: 0597PS
Itinerància
No itinerant

MATEMÀTIQUES
Plantilla Ocupades
1
1
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMER CICLE D’ESO)
Plantilla Ocupades
2
2

Annex 4. Centres d’atenció primarenca
Centre: CALVIA - EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA PONENT (07700261)
Funció: 0597AL
Itinerància
No itinerant

AUDICIÓ I LENGUATGE (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
1
0

Centre: CIUTADELLA DE MENORCA - EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA DE
MENORCA (07700167)
Funció: 0597AL
Itinerància
No itinerant

AUDICIÓ I LENGUATGE (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597PT
Itinerància
No itinerant

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
2
1

Centre: EIVISSA - EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA EIVISSA-FORM. (07700179)
Funció: 0597AL
Itinerància
No itinerant

AUDICIÓ I LENGUATGE (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
1
1

Funció: 0597PT
Itinerància
No itinerant

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
2
2

Centre: INCA - EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA ES RAIGUER (07700258)
Funció: 0597PT
Itinerància
No itinerant

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
1
0

Centre: MANACOR - EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA LLEVANT (07700246)
Funció: 0597AL
Itinerància
No itinerant

AUDICIÓ I LENGUATGE (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
1
0

Funció: 0597AL
Itinerància
No itinerant

AUDICIÓ I LENGUATGE (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
2
2

Funció: 0597PT
Itinerància
No itinerant

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMÀRIA)
Plantilla Ocupades
2
2

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 1927
Correcció dels errors de la Resolució del director general del
Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2009 per la
qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per accedir mitjançant un procediment extraordinari al
model de carrera professional del personal del Servei de Salut de
les Illes Balears que pertany a categories o a altres agrupacions
de caire no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen
titulació universitària
Antecedents
1. El 18 de juliol de 2009, es va publicar en el BOIB la Resolució del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2009
per la qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per
accedir mitjançant un procediment extraordinari al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears que pertany a categories
o a altres agrupacions de caire no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen titulació universitària.
2. S’ha observat un error en l’annex I d’aquesta Resolució. L’error es refereix a la senyora Ana María Socías Alcalá-Zamora (amb DNI 43027114W), que
apareix en l’annex I ‘Relació de personal fix admès’ amb ‘nivell inicial 3 i 1211
dies sobrers’, mentre que ha de constar-hi ‘nivell 3 i 1741 dies sobrers’.
Fonaments de dret
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment comú, estableix que ‘les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes ».
2. L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que ‘la
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a
l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició’.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Rectificar l’error observat en l’annex I de la Resolució del director
general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de juliol de 2009 per la qual
s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per accedir mitjançant un procediment extraordinari al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears que pertany a categories o a altres
agrupacions de caire no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen titulació universitària.
2. Publicar aquesta correcció d’errors en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 22 de gener de 2010
El director general del Servei de Salut de les Illes Balears
Josep M. Pomar Reynés
CORRECCIÓ D’ERRORS
ANNEX I
LLISTAT DEFINITIU DE PERSONAL FIX ADMÈS
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on diu:
Primer llinatge
SOCIAS

Segon llinatge
ALCALÁ-ZAMORA

Nom
ANA MARIA

NIF
43021892R

categoria/lloc de treball
AUXILIAR DE ENFERMERIA

nivell
3

dies sobrers
1211

hi ha de dir:
Primer llinatge
SOCIAS

Segon llinatge
ALCALÁ-ZAMORA

Nom
ANA MARIA

NIF
43021892R

categoria/lloc de treball
AUXILIAR DE ENFERMERIA

nivell
3

dies sobrers
1741

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 1999
Resolució de la consellera de Treball i Formació de dia 29 de gener de 2010, per la qual es publica el cessament del senyor Francisco José Verdejo
Pérez com a personal eventual de la Conselleria de Treball i Formació
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que, en
virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels consellers o
de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al
seu personal eventual. El nomenaments i cessaments s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Afegeix el mateix article que, en tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l’autoritat que el va nomenar.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el cessament del senyor Francisco José Verdejo Pérez, com assessor tècnic de la Conselleria de
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, amb efectes de dia 31 de gener de 2010.
Palma, 29 de gener de 2010
La consellera de Treball i Formació
Joana Maria Barceló Martí

—o—
Num. 2000
Resolució de la consellera de Treball i Formació de dia 29 de gener de 2010, per la qual es publica el nomenament del Sr. Francisco José Verdejo
Pérez com a personal eventual de la Conselleria de Treball i Formació.
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que, en
virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels consellers o
de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement al seu personal eventual, i que aquests nomenaments s’han de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
1.- Publicar el nomenament del Sr. Francisco José Verdejo Pérez, personal eventual de la Conselleria de Treball i Formació, per a l’ocupació del lloc de feina
de cap de Gabinet.
2.- L’esmentat nomenament tindrà efecte des de l’1 de febrer de 2010.
Palma, 29 de gener de 2010
La consellera de Treball i Formació
Joana Maria Barceló Martí

—o—
Num. 2061
Resolució de concessió d’ajuts, a l’empara de la Resolució de la consellera de Treball i Formació d’11 de desembre de 2009, per la qual s’aprova
la convocatòria de subvencions de conciliació adreçada a les alumnes dels cursos programats en el marc del conveni de col·laboració signat entre
el Ministeri d’Igualtat i el Govern de les Illes Balears
Fets
1. Per resolució de la consellera de Treball i Formació d’11 de desembre de 2009 es va aprovar la convocatòria d’ajuts de conciliació adreçada a les alumnes
dels cursos programats en el marc del conveni de col·laboració signat entre el Ministeri d’Igualtat i el Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 184, de 19 de desembre de 2009).
2. Les persones que figuren a l’annex 1 d’aquesta resolució han presentat una sol·licitud de subvencions en el marc de la resolució esmentada.
3. Els serveis tècnics de la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa han examinat les sol·licituds i són conformes amb els aspectes següents:
- Les persones sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria, atès que compleixen els requisits establerts en els apartats quart i cinquè de la resolució de la convocatòria.
- Les sol·licitants han presentat la sol·licitud en temps i forma, i han adjuntat tota la documentació exigida, d’acord amb els apartats sisè i vuitè de la resolució de la convocatòria.
4. Així mateix, també queda acreditat que les beneficiàries es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma

