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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 27305
Correcció dels errors de la Resolució del director gerent de l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) de 24 de
setembre 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
de GESMA pertanyent a categories o a altres agrupacions de
tipus no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen titulació universitària

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Certificat d’empadronament ................( )
Fotocòpia llibre de família................( )
Certificat de distància entre el domicili familiar i el centre educatiu
(1) ................................................................( )
Certificat de distància entre el domicili familiar i l’itinerari d’una ruta de
transport escolar(1)......................( )
Còpia del document de l’escolarització d’ofici (2) ..........( )
Altres documents..................( )

Vist i plau
El sol·licitant

La direcció del centre

(signatura)

(signatura i segell)

..........., ...d...........de 200...
(1) Amb un document acreditatiu lliurat per l’ajuntament o pel centre (en
aquest darrer cas, amb el vist i plau de la direcció).
(2)Document lliurat per l’oficina d’escolarització on es va escolaritzar l’alumne.

Annex 2
Autorització al centre per gestionar l’ajuda individualitzada de transport escolar del curs 2009/2010
Pare, mare o tutor:… …......
DNI: ………….......
Domicili: …................
Telèfon: ……….................
Centre docent: …..................
D’acord amb el que estableix el punt 1 de l’apartat desè de la Resolució
del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es convoquen ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2009/2010, i com a beneficiari de les
ajudes atorgades,

AUTORITZ
que el col·legi públic/IES/centre concertat indicat més amunt gestioni la
quantitat rebuda en concepte d’ajuda individualitzada de transport escolar per al
curs 2009/2010.

Antecedents
1. El 15 d’octubre de 2009, es va publicar en el BOIB la Resolució del
director gerent de l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca de 24 de
setembre 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 de GESMA pertanyent a categories o a altres
agrupacions de tipus no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen titulació universitària.
2. S’han detectat tres errors en l’annex I d’aquesta Resolució:
a) El primer error es refereix al senyor Juan Rosselló Alzamora (amb
DNI 43042297M), a qui en l’annex I se li assignen nivell 2 i 701 dies sobrants,
mentre que hi haurien de constar nivell 3 i 740 dies sobrants.
b) El segon error es refereix a la senyora Marta García Álvarez (amb
DNI 36082706F), a qui se li assignen en l’annex I nivell 1 i 1.568 dies sobrants,
mentre que ha de figurar a l’annex II amb un total de 3.393 dies reconeguts, ja
que té la condició de personal fix per sentència judicial.
c) El tercer error es refereix al senyor Abelardo Ruiz Bosch (amb DNI
36549129 J), a qui se li assignen a l’annex I nivell 1 i 916 dies sobrants, mentre
que també ha de figurar a l’annex II, amb un total de 2.741 dies reconeguts ja
que no té la condició de personal fix.
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

(Data i signatura)
Resolució
Annex 3
D’acord amb el que disposa l’article 11 a del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, sobre
la necessitat d’acceptar les ajudes atorgades i en relació a la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es convoquen ajudes individualitzades
de transport escolar per al curs 2009/2010.
El Sr./Sra.____________________________________,
amb DNI ________________
i domicili a _____________________________________________,
CP/IES/col·legi __________________________ de
____________________________,
ACCEPT condicionadament a l’atorgament final de l’ajuda sol·licitada,
l’ajuda de transport escolar per al curs 2009/2010.
I perquè consti als efectes administratius escaients,

1. Rectificar els errors detectats en l’annex I de la Resolució del director gerent de l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca de 24 de setembre
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 de l’empresa pública GESMA pertanyent a categories o a
altres agrupacions de tipus no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen
titulació universitària.
2.
Balears.

Publicar aquesta correcció d’errors en el Butlletí Oficial de les Illes

El director gerent de GESMA
Biel Fortuny i Organs

(Data i signatura)
Palma, 25 de novembre de 2009
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Annex
Correcció d’errors
En l’annex I (‘Llista definitiva de personal fix admès en el sistema de carrera professional’), allà on diu:
Primer llinatge
Segon llinatge
Nom
DNI
ROSSELLÓ
ALZAMORA
JUAN
43042297R

Grup
C2

Nivell
2

Dies sobrants
701

hi ha de dir:
Primer llinatge
ROSSELLÓ

DNI
43042297R

Grup
C2

Nivell
3

Dies sobrants
740

DNI
36082706F
36549129J

Grup
C1
C2

Nivell
1
1

Dies sobrants
1.568
916

Segon llinatge
ALZAMORA

Nom
JUAN

A més, s’han de suprimir d’aquesta llista les entrades següents:
Primer llinatge
Segon llinatge
Nom
GARCÍA
ÁLVAREZ
MARTA
RUIZ
BOSCH
ABELARDO

En l’annex II (‘Llista definitiva de personal no fix admès en el sistema de carrera professional’), s’han d’incloure en aquesta llista les entrades següents:
Primer llinatge
Segon llinatge
Nom
DNI
Grup
Dies reconeguts
GARCÍA
ÁLVAREZ
MARTA
36082706F
C1
3.393
RUIZ
BOSCH
ABELARDO
36549129J
C2
2.741

—o—
Num. 27452
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu del procediment abreujat núm. 352/2009, interposat per la senyora Raquel Verd Alomar i onze persones més
Antecedents
1. Els/les senyors/es Raquel Verd Alomar, Eva Más Seguí, Francisco Javier Gallego Muñoz, Lillian M. Mota Domenge, Ana Belén Miranda Gracia, Marta
Pescador Garriel, Lorenzo González Muñoz, Valerie Green Sutton, Aina Porcel Barea, Ana Luisa Oliver Hormaechea han interposat recurs contenciós administratiu –actuacions núm. 352/2009, que se segueixen pel procediment abreujat al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, de Palma- contra:
a)
L’incompliment de les condicions de contractació de les demandants en els nomenaments de personal estatutari temporal eventual d’atenció continuada pel període comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2009, ambdós inclosos.
b) La Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 19 de juny de 2009 per la qual es resol l’escrit de reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, que hem d’entendre com un recurs potestatiu de reposició, amb no de registre d’entrada 9194, 9195 i 9196, del 15 de juny de 2009.
c) La Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 4 d’agost de 2009 per la qual es resol el recurs potestatiu de reposició de 16 de juliol
de 2009, amb entrada en aquesta Gerència el dia 20 del mateix mes i any amb el nº de registre 11459, contra la Resolució del director gerent d’Atenció Primària
de Mallorca de 19 de juny de 2009.
2. Mitjançant providència del Jutjat Contenciós Administratiu nº 1, de Palma, de 9 de novembre de 2009, s’insta a l’Administració perquè tramiti l’expedient corresponent i citi a termini les persones interessades.
Fonaments de dret
1. L’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
2. L’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per tot això, dicto la següent
Resolució
1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu –actuacions núm. 352/2009, que se segueixen pel procediment abreujat al Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1, de Palma- amb la finalitat que serveixi com a citació a termini a les persones interessades per tal que es puguin personar com a
demandades davant aquest Jutjat en el termini de nou dies des de la data de publicació d’aquesta resolució.
2. Comunicar a les persones interessades que si se personen fora del termini establert, se’ls considerarà com a part –sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el procediment- i que, si no se personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap altra notificació.
3.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Interior,
(Resolució de 31/03/08, corregida per la de 18/04/08 (BOIB nº 60, de 03/05/08)
PD El director general del Servei de Salut de les Illes Balears,
(Resolució de 09/04/08, corregida per la de 21/04/08 (BOIB nº 62, de 06/05/2008)
PD El director gerent d’Atenció Primària de Mallorca,
Atanasio García Pineda
Palma, 3 de desembre de 2009

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 27762
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de desembre de 2009 per la qual es
convoquen, per a l’exercici 2009, subvencions de minimis per a la implantació de serveis de gestió, substitució i assessorament
L’activitat agrària ha d’adoptar noves formes i tècniques de treball per tal de permetre que sigui més respectuosa amb el medi ambient, la salut pública, la

