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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 728
Resolució del conseller d’Interior, per la qual s’aprova la llista
d’aspirants que han superat les proves selectives per formar part
d’un borsí de personal per cobrir, amb caràcter d’interinitat,
places vacants del Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària,
Especialitat Metge Pediatra, de l’Administració especial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució
de dia 2 d’octubre de 2001 (BOIB núm. 126, de 20-10-2001)

Finalitzat el procés selectiu per formar un borsí de personal per cobrir, amb
caràcter d’interinitat, places vacants del Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària,
Especialitat Metge Pediatra, de l’Administració especial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears; vista la proposta de dia 9 de gener de 2002 del Tribunal
Qualificador de l’esmentat Cos, i d’acord amb el que disposa la base 10 de la
convocatòria,

RESOLC

PRIMER . Aprovar la composició final del borsí de personal per cobrir
amb caràcter d’interinitat, places vacants del Cos Facultatiu Superior, Escala
Sanitària, Especialitat Metge Pediatra, i ordenar la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, amb indicació de tots els integrants, l’ordre de
prelació i la puntuació obtinguda, la qual cosa figura en l’annex d’aquesta
Resolució.

SEGON. Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el conseller d’Interior, en el termini d’un mes comptador a partir
de l’endemà de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb el que disposen els
art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú; o recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
(Mallorca), d’acord amb el que disposen els arts. 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució.

Marratxí,  10 de gener de 2002

El conseller d’Interior
Josep M. Costa i Serra

ANNEX

COMPOSICIÓ FINAL DEL BORSÍ DE PERSONAL PER COBRIR, AMB
CARÀCTER D’INTERINITAT, PLACES VACANTS DEL COS

FACULTATIU SUPERIOR, ESCALA SANITÀRIA, ESPECIALITAT
METGE PEDIATRA, DE L´ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA CAIB

ORDRELLINATGES, NOM DNI PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

1 Cardo Jalón, Maria Esther 80129027 5,833
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3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 670
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 7 de gener, per la
qual es modifica l’Ordre de 30 de maig de 2001, de nomenament
dels membres suplents del Consell Escolar de les Illes Balears

Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de maig de 2001,
per la qual es nomenen els membres suplents del Consell Escolar de les Illes
Balears;

Atès l’acord de la sessió plenària del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,

de data 29 d’octubre de 2001, mitjançant el qual s’aprovà la designació del Sr.
Ildefons Joan Marí com a suplent de la Sra. Fanny Tur Riera en representació del
Consell d’Eivissa i Formentera en el Consell Escolar de les Illes Balears i la
posterior proposta de nomenament, realitzada pel president del Consell Escolar
de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears;

Per tot això, dict la següent

ORDRE

Article únic . L’article 1, apartat j , de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de dia 30 de maig de 2001, per la qual es nomenen els membres suplents
del Consell Escolar de les Illes Balears, passa a tenir la redacció següent pel que
fa al representant suplent del Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

j) Representants dels consells insulars (suplents):
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: Ildefons Joan Marí.

Disposició final. Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de gener de 2002

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
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Núm. 673
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de les Illes Balears
de dia 9 de gener de 2002, per la qual es convoquen ajudes per
realitzar visites d’estudi i intercanvis de professorat entre les Illes
Balears i altres països

El Pla quadriennal per a la formació permanent del professorat de les Illes
Balears (2000-2004) estableix un model de formació basat, entre d’altres, en un
concepte de descentralització i, alhora, d’universalitat, segons el qual les
problemàtiques concretes de les Illes han d’estar connectades amb les realitats i
les solucions adoptades en qualsevol indret del món, a fi de no perdre de vista la
diversitat i la riquesa d’alternatives que s’han posat en marxa en altres llocs.
També assenyala com una de les seves línies prioritàries d’actuació l’ensenyament
de les llengües oficials i estrangeres.

Així mateix, els intercanvis de professorat que s’han dut a terme en
col·laboració amb diferents regions estrangeres durant els darrers anys han
resultat una experiència altament positiva per al desenvolupament personal i
professional dels participants.

A més, una de les prioritats establertes pel Parlament Europeu i el Consell
d’Europa dins els seus programes educatius és el foment i la promoció de
l’aprenentatge de llengües entre la ciutadania europea.

Per tot això, la Conselleria d’Educació i Cultura ha previst dedicar la
quantitat màxima de 30.000 euros (trenta mil), que s’ha de fer efectiva amb càrrec
a la partida pressupostària 13601.421D01.48000.0 dels pressuposts generals de
2002 de la comunitat autònoma, per realitzar les següents activitats singulars de
formació d’àmbit internacional: visites d’estudi i intercanvis de professorat entre
les Illes Balears i altres països.

RESOLC

CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte de la convocatòria

Per millorar diversos aspectes del nostre sistema educatiu que es conside-
ren prioritaris i afavorir els processos de formació permanent del professorat
mitjançant l’intercanvi d’experiències educatives amb docents d’altres països, la
Conselleria d’Educació i Cultura convoca ajudes per a visites d’estudi i intercanvis
de professorat, que s’han de realitzar en el període comprés entre l’1 de gener i
el 30 de novembre de 2002. Les ajudes corresponen als projectes que s’especifiquen
en els capítols 2, 3, 4, 5 i 6 d’aquesta Resolució.

Article 2


