BOIB

20-12-2003

Num. 175

5

Conselleria d’Educació i Cultura.

laboral de 2004, en el BOIB.
Palma, 10 de desembre de 2003
La directora general de Treball i Salut Laboral,
Margalida G. Pizà Ginard
(vegeu-ne l’annex en la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Segon. Es designa comissionat el Sr. Enric Carrió Beas Pérez de Tudela.
El comissionat restarà, per les seves funcions, sota dependència de la Direcció
General d'Ordenació i Innovació. El nomenament tindrà caràcter temporal, mentre es dugui a terme l'esmentat desenvolupament normatiu, sense perjudici que
cessarà en el càrrec quan cessi el conseller que l'ha nomenat, o quan aquest li
revoqui el nomenament. El funcionari que desenvoluparà les tasques de comissionat, mentre realitza aquestes funcions, podrà rebre una gratificació, d'acord
amb la normativa aplicable, a més de les retribucions que li corresponen com a
funcionari.
Tercer. Aquest acord serà efectiu l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.”.
Palma, 15 de desembre de 2003

Num. 23124
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 11 de desembre de 2003, per la qual es confirmen en la destinació actual
com a professors d'ensenyament secundari els senyors Alberto
Bonnín Ángel, Eva Pasqual Vallés i Catalina Mesquida Vicens.

La Secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—

D'acord amb el que determina la disposició transitòria quarta de la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE
num. 238, de 04-10-1990), els professors Alberto Bonnín Ángel, amb DNI núm.
42941157, Eva Pasqual Vallès, amb DNI núm. 20805060 i Catalina Mesquida
Mas, amb DNI núm. 78204306, després de superar pel torn d'accés a cossos de
grup superior el procediment selectiu d'accés al cos de professorat d'ensenyament secundari, convocat per Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 4 d'abril de 2002 (BOIB núm. 45 EXT de 15-04-2002) varen optar per confirmar la
destinació que tenien com a funcionaris de cossos docents del Grup B.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 23163
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 15 de desembre de 2003, per la qual es modifica la Resolució del conseller
d’Agricultura i Pesca de 8 d’abril de 2003, per la qual s’obre la
convocatòria d’ajudes per a la millora de la comercialització de
productes agraris de qualitat corresponents a la mesura 7 de l’eix
3, a l’empara de l’establert en el Decret 162/2000, de 22 de desembre, pel qual s’estableixen les condicions generals de les ajudes derivades del Programa regional de desenvolupament rural
sostenible per al període 2000 a 2006, cofinançat per la secció
Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola
(FEOGA)

Atès que per Ordre EDC/3432/2003, del Ministeri d'Educació, Cultura i
Esports, de dia 11 de novembre de 2003 (BOE núm. 295 de 10-12-2003) han
estat nomenats funcionaris de carrera del cos de professors d'ensenyament
secundari, amb efectes de l'1 de setembre de 2003,
RESOLC:
1. Confirmar el Sr. Alberto Bonnín Ángel, amb DNI núm. 42941157, en
la destinació actual a l'IES Politècnic de Palma, com a professor d'ensenyament
secundari de l'especialitat de tecnologia, amb efectes de dia 1 de setembre de
2003.
2. Confirmar la Sra. Eva Pasqual Vallès, amb DNI núm. 20805060, en la
destinació actual a l'IES Emili Darder de Palma, com a professora d'ensenyament secundari de l'especialitat de música, amb efectes de dia 1 de setembre de
2003.
3. Confirmar la Sra. Catalina Mesquida Mas, amb DNI núm. 78204306,
en la destinació actual a l'IES de Santanyí, com a professora d'ensenyament
secundari de l'especialitat de llengua castellana i literatura, amb efectes de dia 1
de setembre de 2003.
Així, d'acord amb el que determina la disposició transitòria quarta de la
LOGSE, els funcionaris esmentats assoleixen amb caràcter definitiu, com a professors de secundària, la destinació que tenien com a funcionaris de cossos
docents del Grup B.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, d’acord amb el que regula l’ article
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des
del dia següent al de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, d’acord amb
el que determinen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 11 de desembre de 2003
El conseller d'Educació i Cultura
Francesc J. Fiol i Amengual

—o—
Num. 23157
Acord del Consell de Govern de 12 de desembre de 2003, sobre la
creació d’un comissionat per a la reforma educativa a les Illes
Balears, derivada de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Educació i Cultura, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2003, adoptà, entre altres, l’Acord següent:
“Primer. Crear el càrrec de comissionat, amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la reforma educativa i el desenvolupament normatiu de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, a les Illes Balears. Aquest
nomenament recaurà entre funcionaris de cossos docents adscrits a la

La Resolució del conseller d’Agricultura i Pesca de 8 d’abril de 2003, per
la qual s’obre la convocatòria d’ajudes per a la millora de la comercialització de
productes agraris de qualitat corresponents a la mesura 7 de l’eix 3 té per objecte la convocatòria d’aquestes ajudes per a l’any 2003, per un import màxim de
836.000 euros.
Atès que l’apartat cinquè de l’esmentada Resolució estableix que el termini de presentació de sol·licituds abasta tot l’exercici pressupostari de l’any
2003.
Atesa la impossibilitat material de resoldre en l’any 2003 els expedients
les sol·licituds dels quals s’hagin presentat durant el mes de desembre i que, a
hores d’ara, es preveu la insuficiència dels crèdits assignats inicialment.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Es modifica l’apartat segon de la Resolució del conseller
d’Agricultura i Pesca de 8 d’abril de 2003, per la qual s’obre la convocatòria
d’ajudes per a la millora de la comercialització de productes agraris de qualitat
corresponents a la mesura 7 de l’eix 3, el qual passa a tenir la redacció següent:
«Segon
Import i crèdit pressupostari
Els pagaments de les ajudes concedides seran atesos amb càrrec a les partides pressupostàries 20201 717A01 77000 00 FF20010 i 20201 717A01 78000
00 FF20010, amb crèdit vinculat entre ambdues partides amb els imports
expressats en euros per les anualitats que s’indiquen:
Subconcepte
77000
78000

2003

2004

50.000
786.000

50.000
550.000»

Palma, 15 de desembre de 2003
La consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner Tugores
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Num. 23164
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 15 de desembre de 2003, per la qual es convoquen ajudes per fomentar
l’associacionisme agrari en l’àmbit territorial de les Illes
Balears.
L’Ordre del conseller de Presidència de 20 de març de 2002, modificada
per Ordre del conseller de Presidència de 6 de maig de 2002, i l’Ordre del conseller de Presidència de 17 de juliol de 2002, dictada a proposta del conseller de

