BOIB

07-10-2010

Num. 145

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21785
Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de
2010, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase
de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de
10 de març de 2010
Advertides errades a la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 17
de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a
les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010 (BOIB núm. 139, de 23 de setembre de 2010) i amb la finalitat d’esmenar-les.
El director general de Personal Docent d’acord amb l’apartat 1.a) de la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de desembre de 2009 (BOIB
núm. 185 EXT., de 21-12-2009), és competent per dictar la següent
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CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 21647
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 22
de setembre de 2010 per la qual es modifica la composició de la
Comissió Tècnica de Valoració del concurs per a la constitució
de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos
subaltern, convocat per Resolució de la consellera d’Interior de
25 de juliol de 2009 (BOIB núm. 130, de 5 de setembre)
Antecedents
1. Mitjançant Resolució de la consellera d’Interior de 25 de juliol de 2009
(BOIB núm. 130, de 5 de setembre), s’aprovà la convocatòria del concurs per a
la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari interí dels cossos
auxiliar i subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
2. Atès que la Comissió Tècnica de Valoració del cos subaltern, no està
completa ja que alguns dels seus membres han acreditat motius que es consideren procedents i que impossibiliten la seva actuació, és necessari designar nous
membres per tal de poder continuar amb la tramitació del procediment.
Fonaments de dret

RESOLUCIÓ
Primera. Efectuar la següent modificació:
A la base tercera al punt 1
On diu:
Les activitats d’inserció en el lloc de feina a les quals fa referència la base
onzena de la Resolució de 10 de març de 2010 consistirà en el desenvolupament
d’activitats didàctiques tutelades pel professorat tutor, relacionades amb la programació d’aula, amb la programació didàctica o amb els plans d’actuació de
l’àrea o matèria i l’avaluació de l’alumnat, i en la informació i l’assessorament
relatius a la coordinació didàctica, el funcionament dels òrgans de govern i coordinació docent, l’organització i el funcionament del centre, la participació en la
comunitat educativa i, principalment, la tutorització i orientació de l’alumnat.
Ha de dir:
Les activitats d’inserció en el lloc de feina a les quals fa referència la base
onzena de la Resolució de 10 de març de 2010 consistirà en el desenvolupament
d’activitats didàctiques tutelades pel professorat tutor, relacionades amb la programació d’aula, amb la programació didàctica o amb els plans d’actuació de
l’àrea o matèria i l’avaluació de l’alumnat, i en la informació i l’assessorament
relatius a la coordinació didàctica, el funcionament dels òrgans de govern i coordinació docent, l’organització i el funcionament del centre, la participació en la
comunitat educativa i, principalment, la tutorització i orientació de l’alumnat.
El no compliment del període de docència directa de 5 mesos implicarà
una avaluació com a no apte de l’aspirant.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, es podrà interposar 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 publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat 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.

1.La base sisena de la Resolució de la consellera d’Interior de 25 de juliol
de 2009 per la qual es convoca un concurs per a la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari interí dels cossos auxiliar i subaltern de
l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 130, de 5 de setembre).
2.Els articles 20, 21, 22 i 23 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (BOCAIB núm. 41, de 5 d’abril de 1994).
Per tot això dict la següent

Resolució
1. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració del cos
subaltern, de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears prevista en l’Annex 3 de la Resolució de la consellera d’Interior, de 25
de juliol de 2009 (BOIB núm. 130, de 5 de setembre).
2. Designar els nous membres que s’indiquen a l’Annex d’aquesta
Resolució.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia 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 l’article 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 1 d’octubre de 2010

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

Marratxí, 22 de setembre de 2010

—o—

La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra
ANNEX

6

BOIB
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NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ del
CONCURS per CONSTITUIR LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS SUBALTERN
Vocal primer titular: Sra. Maria Isabel Ramis Caldentey
Vocal primer suplent: Sra. Margarita de los Ángeles Ribas Bisquerra
Vocal segon suplent: Sra. Margarita Pol Romaguera

—o—
Num. 21648
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 22
de setembre de 2010 per la qual es modifiquen les llistes d’aspirants seleccionats del concurs per formar part d’uns borsins per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química (BOIB núm.
81, d’1 de juny i BOIB 109, de 22 de juliol de 2010), arran de
l’estimació del recurs de reposició interposat per la Sra. Rositsa
Toncheva Ivanova
Antecedents
1. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia,
de 20 d’agost de 2009 (BOIB núm. 132, de 10 de setembre) es va convocar un
concurs per a la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari
interí de diferents especialitats dels cossos i escales de l’Administració especial
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La Sra. Rositsa Toncheva Ivanova va interposar un recurs potestatiu de
reposició contra la Resolució de 16 d’abril de 2010 per la qual s’aproven les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos en el concurs per a la constitució
de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, a l’illa de Mallorca.
3. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia
de 21 de maig de 2010, corregida per Resolució de 30 de juny, es van aprovar
les llistes d’aspirants seleccionats del concurs per formar part d’uns borsins per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior,
escala científica, especialitat química (BOIB núm. 81, d’1 de juny i BOIB 109,
de 22 de juliol de 2010).
4. El 14 de juny de 2010 es va dictar la Resolució d’estimació del recurs
de reposició interposat per la Sra. Rositsa Toncheva Ivanova, la qual ordena
l’admissió de la recurrent en el procediment esmentat i modifica les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs esmentat.
5. Una vegada finalitzades totes les actuacions, la comissió de valoració
corresponent ha formulat la proposta definitiva de composició de la borsa del
cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, a l’illa de
Mallorca.
Fonaments de dret
1. Article 6.3.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Base 11 de la Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’agost de
2009 per la qual es convoca un concurs per a la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari interí de diverses escales i especialitats dels cossos i escales de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 132, de 10 de setembre).
Per tot això dict la següent
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Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia 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 l’article 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 22 de setembre de 2010
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra
ANNEX
Borsa de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala científica,
especialitat química de l’Administració especial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Mallorca
DNI

Llinatges, nom

Puntuació

42992975 FORCEN NUÑEZ, MARIA LUISA
43089429 CASES PORCEL, NURIA
43135938 PONS BONAFE, MARIA DEL CARMEN
41518193 GAYA CALDENTEY, MARIA
43094374 GARCIA MARIN, MARIA DOLORES
43128176 FERRARI BLANCH, FRANCESCA MERCE
41516188 GOMILA SARD, MARGARITA
78215828 ALBERTI AGUILO, FRANCISCA MARIA
43124748 SANCHIS CORTES, MARIA DEL PILAR
43107972 MANERA FUENTE, MATIAS
22574358 DE JUAN FERRI, INMACULADA
X3273462X TONCHEVA IVANOVA, ROSITSA
43106143 TORRES JUAN, MARTA
37338737 CAPO PAYERAS, MIQUEL
43161880 ROSENDE MUSTILLO, MARIA EMILIA
43120766 CABALLERO LOPEZ, MªCARMEN
43119486 GOMEZ VEGA, SILVIA
43139363 LLOP CARAYOL, MARIA DEL ROSARIO
78796431 CALVO BLANCO, JOSEFA
44327131 BONED ALVAREZ, JUAN PABLO
43144927 GAYA LORENTE, NORMA SILVIA
78215950 CABRA JAUME, MªBEL
43083099 SANCHEZ OCHOA, ASUNCION
43092489 MAS MESTRE, FRANCISCA MARIA
43118312 VIANA CLADERA, JOSE
43116895 LLAMBIAS CLAR, JOAN IGNASI
37340639 POL BARCELO, CATALINA
43172533 SOLER TRIAS, ANTONIA
41505019 CARDONA PADILLA, JUAN MIGUEL
46736529 FORNAGUERA BALDRICH, JORGE
78209898 JIMENEZ R, JOSE MIGUEL
78214395 CAÑELLAS MARTORELL, PABLO
43039563 MARTI MORENO, ALFONSO
43092570 BORDOY CANO, ANTONIA
43128774 SALAS ROSSELLO, JAIME
43132454 ONETO CARMONA, BEATRIZ
43144174 SUAREZ SANCHEZ, RUTH
43164960 RODRIGUEZ-NAVAS GONZALEZ, CARLOS

7,66
6,974
6,834
5,712
5,055
4,94
4,82
4,16
4,101
3,685
3,648
3,595
3,095
3,085
3,025
2,895
2,885
2,761
2,73
2,56
2,554
2,491
2,476
2,22
2,12
2,06
2,05
2,035
1,881
1,6
1,34
1,3
1,25
1,24
0,77
0,46
0,325
0,045

Posició
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Disc.
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Resolució
1. Aprovar, de conformitat amb la proposta definitiva efectuada per la
comissió tècnica de valoració nomenada a l’efecte, la composició final de la
borsa de personal funcionari per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places
vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, de
l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’illa
de Mallorca, una vegada efectuades les modificacions corresponents arran de
l’estimació del recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. Rositsa
Toncheva Ivanova, amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de
prelació i la puntuació obtinguda que figura en l’Annex d’aquesta Resolució.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

—o—
Num. 21649
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 22
de setembre de 2010 per la qual s’aprova la llista d’aspirants
seleccionats del concurs per formar part d’un borsí per cobrir,
amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat metge de l’administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per
la Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’agost de 2009
(BOIB núm. 132, de 10 de setembre)
Antecedents

