Resolució del director general de Personal Docent de 13 de maig de 2009, per la qual es fa
pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres , i es designen els coordinadors
de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per
Resolució d’1 d’abril de 2009, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats
De conformitat amb el que estableix la base cinquena de la Resolució d’1 d’abril de
2009, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de
professors tècnics de formació professional, de professors de l’escola oficial d’idiomes i
de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 4-042009),
RESOLC
Primer.- Fer pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres i
designar-ne els coordinadors de les comissions de valoració, als quals es refereix la base
cinquena de la Resolució de la convocatòria esmentada i que figura a l’Annex I d’aquesta
Resolució.
Segon.- Si en qualsevol dels membres dels tribunals que figuren a l’Annex II d’aquesta
Resolució, concorren les circumstàncies previstes a l’article 28 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquests s’hauran
d’abstenir en el termini de set dies naturals. Així mateix, els aspirants d’aquest
procediment podran recusar els membres esmentats per les causes previstes a l’article 29
de la mateixa Llei.
Tercer.- Aquesta resolució constitueix un acte de tràmit, impugnable, si fos el cas, en
concórrer els requisits de l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la
redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 13 de maig de 2009
El director general de Personal Docent

Miquel Coll Cañellas

ANNEX I
COORDINADORS DE LES COMISSIONS DE VALORACIÓ

MALLORCA
Illa 071
Titular:
078187026

VIVES MADRIGAL , MIQUEL

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

BADIA CORBELLA, ELVIRA

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MENORCA

MENORCA
Illa 072
Titular:
037645224

EVISSA
Illa 073
Titular:

41438319

TORRES MORA, VICENT

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ EIVISSA

