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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

5962

Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de maig de 2018, per la qual es rectifica
l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018
per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors
d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració
que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018

S’ha detectat l’existència d’una errada a l’annex 2 de la Resolució esmentada publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 63, de dia
22 de maig de 2018 i amb la finalitat d’esmenar-la, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, de 31 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Resolc
Primer. Rectificar l’errada material detectada a l’annex 2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018
per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els
coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de
febrer de 2018, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants
entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B
de la primera prova:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/70/1009936

On diu:
Cos:0590 – PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Especialitat: 011- ANGLÈS
Illa: 071 - MALLORCA
Tribunal nº 4. Centre seu: IES ANTONI MAURA (illa examen: 071 - MALLORCA )
PERÚ,4 (PALMA)
Centre d'acte de presentació i primera prova: UIB - Edifici Anselm Turmeda
Des de: GARCIA AMENGUAL, FRANCISCA(DNI *****353Q)
Fins a: MUÑOZ GARCES, JOSEFA(DNI *****039B)
Ha de dir:
Cos:0590 – PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Especialitat: 011- ANGLÈS
Illa: 071 - MALLORCA
Tribunal nº 4. Centre seu: IES ANTONI MAURA (illa examen: 071 - MALLORCA )
PERÚ,4 (PALMA)
Centre d'acte de presentació i primera prova: UIB - Edifici Anselm Turmeda
Des de: GARCIA AMENGUAL, FRANCISCA(DNI *****353Q)
Fins a: MUT COMPANY, M. ISABEL (DNI *****585K)
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició
davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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També hi poden interposar un 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 d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 30 de maig de 2018
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La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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