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d’uns borsins per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants dels cossos
Auxiliar i Subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa/Formentera (BOIB núm.
125, de 18 d’agost). Les esmentades rectificacions s’inclouen a l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar: recurs potestatiu de reposició, davant la consellera d’Interior, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, 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; o 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 seva publicació, d’acord amb els articles 10 i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Balears (FELIB) i el Consell de Mallorca, en relació al nomenament de nous
membres del Consell Escolar de les Illes Balears amb substitució d’anteriors
membres representants de les esmentades entitats, i manteniment d’altres membres nomenats a: Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 3 de maig de 2004
(BOIB núm. 66 de 11-05-04) i Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15
de març de 2005 (BOIB núm. 46 de 22-03-05).
Atès les propostes de substitució de representants titulars i suplents que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 11 d’octubre de 2007,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, i el
punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració.
Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)
- Titular
José Manuel Ruiz Rivero
- Suplent Joana Alomar Serra
- Suplent Ramón Orfila Pons
- Suplent Carmen Domínguez Arellano

La consellera d’Interior
María Ángeles Leciñena Esteban
Marratxí, 4 d’octubre de 2007
ANNEX
RECTIFICACIÓ D’ERRORS
1. Es suprimeix de la llista definitiva d’aspirants exclosos i s’inclou a la definitiva d’admesos del cos esmentat, l’aspirant que a continuació s’indica:
- Subaltern. Mallorca. Admesos:
MEDINA PALMA, ANTONIA

25-10-2007

43060715

Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell Insular de Mallorca:
- Titular
Joan Cerda Rull (*)
- Suplent Antoni Orell Soitiño (*)
(*) Cessats a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de març de 2007. (BOIB
num. 46 de 27-03-07)

Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears a les persones
que a continuació es relacionen:

2. S’inclouen a les llistes definitives d’aspirants admesos al concurs per formar part dels borsins dels cossos esmentats, els aspirants que a continuació
s’indiquen:

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)

- Auxiliar. Mallorca. Admesos:

- Titular
- Suplent

BUENO PÉREZ, MARIA JESÚS
OLIVER TOMÁS, EULÀLIA

43078143
43160483

- Titular
Antònia Benejam Anglada (*)
- Suplent Rosa Palliser Riudavets
(*) Nomenada a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de març de 2005 (BOIB
núm. 46 de 22-03-05).

43735891

- Titular
Santiago Pizarro Simón (*)
- Suplent Josefa Costa Ramón
(*) Nomenat a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 3 de maig de 2004 (BOIB
núm. 66 de 11-05-04)

- Auxiliar. Menorca. Admesos:
ROSSELLÓ MARTÍ, M.CARMEN
- Subaltern. Mallorca. Admesos:
GARAU POU, PEDRO JUAN
MARTÍNEZ VALDÉS, RAQUEL
SERRA PIZÁ, FRANCISCA

44329562
43078848
42975093

Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell de Mallorca:
- Titular
- Suplent

- Subaltern. Eivissa. Admesos:
VICEDO ROBLES, ROSARIO

Esperanza Català Ribó
Francesc Miralles Mascaró

41436965

Macià Garcias Salvà
Andreu Caballero Romero

Article3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent als vocals substituïts.

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20081
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 15 d’octubre
de 2007, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès que mitjançant l’ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 9 d’agost de 2007 (BOIB de 16 d’agost de 2007), es va produir el cessament i nomenament de vocals i secretari del Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès que mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 d’agost de 2007
(BOIB de 30 d’agost de 2007), es va nomenar president al senyor Pere Carrió
Villalonga i vicepresidenta a la Sra. Elvira Badia Corbella del Consell Escolar
de les Illes Balears.
Atès els escrits rebuts de: la Federació d’Entitats Locals de les Illes

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 d’octubre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

—o—
Num. 19939
Correcció d’errades advertides en la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura, de 28 de setembre de 2007 (BOIB núm.
152), per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajudes per fomentar l’associacionisme de pares i mares
d’alumnes (APIMA) i d’alumnes (AA), corresponents a l’exercici 2007
De conformitat amb l’esmentada Resolució es concedeixen les ajudes

