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Ferrer (carrer del Cóndor, 9, 07181 Calvià).
3.L’oferta educativa de l’ampliació de l’Escola Oficial d’Idiomes en el

municipi de Calvià per al curs 2001/2002, s’iniciarà amb el primer curs
d’alemany, anglès i català, els quals s’implantaran curs rere curs, de forma
progressiva.

4.S’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres per a dur a terme
l’ordenació dels estudis que s’impartiran a l’ampliació de l’Escola Oficial
d’Idiomes i per a prendre les mesures necessàries per al funcionament del centre.

5.S’autoritza la Direcció General de Personal Docent per a dotar l’ampliació
de l’Escola Oficial d’Idiomes del professorat necessari per al desenvolupament
de les funcions educatives, i la Secretaria General Tècnica per a dotar-la
econòmicament i materialment.

6.Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà de la publicació en el BOIB.

Palma, 23 d’abril de 2001

EL CONSELLER
Damià Pons i Pons

— o —-

Núm. 9767
Correcció d’errades advertides en la versió castellana i catalana
de l’Ordre d’11 d’abril de 2001, per la qual s’aprova l’admissió i
matriculació d’alumnes dels ensenyaments de règim especial en
centres públics.

Atès que s’han advertit errors en l’Ordre d’11 d’abril de 2001, per la qual
s’aprova l’admissió i matriculació d’alumnes dels ensenyaments de règim
especial en centres públics, publicada en el BOIB núm. 50, de 26 d’abril de 2001,
amb la finalitat d’esmenar-los, es fan les correccions següents:

Al punt 18. Oferta d’estudis
On diu:
-Ampliació de l’EOI de Calvià: 1r d’alemany i d’anglès

Ha de dir:
-Ampliació de l’EOI de Calvià: 1r d’alemany, d’anglès i de català

Palma, 2 de maig de 2001

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

— o —-

Núm. 9820
Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de maig de 2001
per la qual es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes
Balears

Atès que per Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/
2000, de 13 de desembre, es regulen els Consells Escolars de les Illes Balears;

Atès que l’article 9 de l’esmentada Llei estableix la composició del Consell
Escolar de les Illes Balears el nomenament dels quals es farà per Ordre del
Conseller competent en matèria d’educació;

Atès que l’article 10.1 de la mateixa Llei disposa que el nomenament dels
vocals es farà per un període de quatre anys i que cada dos anys es renovarà la
meitat de cada uns dels grups amb l’excepció dels presidents dels consells
escolars insulars, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat de
nova designació per a períodes successius.

Atès que mitjançant l’Ordre d’aquesta Conselleria de data 12 de març de
2001, si bé es van designar la majoria de membres del Consell Escolar de les Illes
Balears, van restar pendents de designació alguns membres a l’espera de les
propostes que havien de fer les corresponents centrals i associacions sindicals i/
o patronals.

Per tot això, i ateses les propostes fetes per la Federació d’Ensenyament de
Comissions Obreres (FE de CCOO) i la Federació Balear d’Associacions de
Pares i d’Alumnes de col·legis Concertats (FEBACC), d’acord amb el que
disposen els esmentats articles 9 i 10 de la referida Llei 9/1998, modificada per
la Llei 11/2000, de 13 de desembre, dict la següent

ORDRE

1 Design membres del Consell Escolar de les Illes Balears per un període
de quatre anys les persones següents:

a) Representants dels nivells educatius de l’ensenyament no
universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions
sindicals.

Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres
FE de CCOO: Juan Carlos García Martín

b) Representants dels pares o mares d’alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes

Federació Balear d’Associacions de Pares d’Alumnes de Col·legis
Concertats

FEBACC: Enric Josep Oltra Romero
                  Pedro Castro Verger

Disposició final

La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al BOIB.

Palma, 4 de maig de 2001.

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons

— o —-

Núm. 9994
Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es
convoquen proves selectives, pel torn de promoció interna, per a
cobrir determinades places de personal laboral fix al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 46/1998, de 24 d’abril, es va aprovar l’oferta d’ocupació
pública de l’Administració de la CAIB per a 1998, que, entre d’altres aspectes,
disposava que les places vacants de personal laboral haurien de ser objecte de
concurs de trasllats i promoció interna, abans de procedir al procés de
funcionarització per a aquelles places que així es determinin, de conformitat amb
el que preveu la disposició addicional tercera del Conveni col·lectiu per al
personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Mitjançant la Resolució de la consellera de la Funció Pública i Interior de
4 d’octubre de 1998 s’aprovà la convocatòria per al proveïment de diversos llocs
de treball, corresponents al personal fix de l’Administració de la CAIB. Un cop
acabat aquest procés i tenint en compte les places que resten vacants es fa
necessari oferir la resta de places mitjançant el torn de promoció interna per al
personal laboral fix de la comunitat autònoma.

La disposició addicional tercera i els articles 11,13 i 13 bis del Conveni
col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears regulen el procediment de selecció del personal
laboral i les fases necessàries per funcionaritzar el personal laboral que es
determini.

L’acord del Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears relatiu al personal docent del Conservatori Professional de Música i
Dansa de les Illes Balears, de 29 de maig de 1998, estableix que la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports tramitarà per al personal docent del Conservatori
Professional de Música i Dansa de les Illes Balears, d’acord amb l’article 17 bis,d)
i e) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB, els
processos que s’estableixen a la disposició addicional tercera del vigent Conveni
col·lectiu per al personal laboral al servei de la CAIB. Aquesta tramitació
prèviament es negocià dins la Comissió paritària, la qual, en sessió de 21 de juliol
de 2000,  aprovà les bases, la relació de places vacants i els requisits de titulació,
el programa de temes i el barem de mèrits de la convocatòria de proves selectives
per al torn de promoció interna que segueix.

La resolució del conseller d’Interior, de 14 de novembre de 2000, va
aprovar la modificació de  la relació de llocs de treball, corresponent al personal
laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En conseqüència,

R E S O L C

PRIMER.  Aprovar la convocatòria de proves selectives pel torn de
promoció interna per a cobrir les places vacants, corresponents al personal
laboral fix al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes


