BOIB

Num. 166

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 20632
Resolució de la directora general de Funció Pública de 9 de
novembre de 2004, per la qual se citen a termini les persones
interessades en el recurs contenciós administratiu núm.
176/2004, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el
Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.
Atès que la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO) ha
interposat un recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 176/2004, que se
segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat contenciós administratiu núm.1 de Palma de Mallorca, contra la Resolució del conseller
d’Interior de 1 d’abril de 2004 per la que es convoca un concurs per formar part
de la borsa de funcionaris interins del cos superior per cobrir llocs de treball
vacants amb el requisit de titulació d’economista.
Atès el que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20790
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de novembre de
2004, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de dia 7 de maig de 2001, per la qual s’amplien els requisits per proveir llocs de treball d’educació especial i pedagogia
terapèutica en els centres públics d’educació infantil, d’educació
primària i d’educació especial i per la qual se’n reconeix l’habilitació corresponent.
Per Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 7 de maig de 2001,
(Edicte núm. 9976, BOIB núm. 63, de 26-05-2001) s’ampliaren transitòriament
els requisits per proveir llocs de treball d’educació especial i pedagogia terapèutica en els centres públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial. Ateses les circumstàncies actuals, cal modificar l’esmentada
Ordre tal com s’especifica tot seguit:
Al segon paràgraf de l’article 2,
ON DIU:
«a) Estar en possessió o en condicions d’obtenir, per haver finalitzat els
estudis corresponents, el títol de llicenciat en psicopedagogia (segon cicle),
expedit per la Universitat de les Illes Balears»;
HA DE DIR:
«a) Estar en possessió o en condicions d’obtenir, per haver finalitzat els
estudis corresponents, el títol de Llicenciat en psicopedagogia».

Per tot això,
RESOLC

Palma, 15 de novembre de 2004
1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
núm. 176/2004, que se segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el
jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, per tal que puguin
comparèixer en qualitat de demandades i personar-se davant aquest Jutjat en el
termini de nou dies des de la publicació d’aquesta resolució.
2. Comunicar a les persones interessades que si es personen fora del
termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no es personen oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari
fer-los cap notificació.
3. Informar als interessats que la vista tindrà lloc el dia 17 de desembre
de 2004 a les 12:00 hores.
Marratxí, 9 de novembre de 2004
La directora general de Funció Pública
Maria Lluïsa Ginard Nicolau

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 20800
Correcció d’error de la resolució per la qual es determina la zona
de gran afluència turística del municipi de Marratxí, a l’efecte de
l’exclusió de la limitació d’horaris comercials.
Havent-se advertit un error en la publicació de la resolució núm. 18922,
(B.O.I.B. núm. 152, pàgina 8 de data 30-10-2004), en el títol,
On diu:
“CONSELLERIA D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA”
Ha de dir:
“CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA”
Palma, 19 de novembre de 2004.
El Cap del Departament Tècnic,
Vicenç Matas Morro

—o—

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
Num. 20685
Resolució del director general d’Universitat de 17 de novembre
de 2004, per la qual es convoquen ajudes corresponents als interessos que es deriven dels préstecs preferents concedits als estudiants universitaris de postgrau de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per al curs 2004/2005.
La Conselleria d’Educació i Cultura duu a terme una política d’ajudes
econòmiques per als estudiants universitaris de les Illes Balears, per afavorir la
qualitat i la competència en el rendiment acadèmic de la nostra comunitat universitària i també la igualtat d’oportunitats i l’equitat entre els nostres estudiants
i els de la resta de l’Estat.
La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, té per objecte determinar
el règim jurídic de les subvencions, l’establiment o la gestió dels quals corresponen a l’Administració de la comunitat autònoma o a les entitats públiques que
en depenen. Les bases reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i
Cultura varen ser establertes mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura, de 25 de març de 2003 (BOIB núm. 40, de 26 de març de 2003).
La Conselleria d’Educació i Cultura va crear un programa d’ajudes amb
la finalitat bàsica de facilitar els recursos econòmics adients als estudiants universitaris per afavorir la qualitat, la competència i la igualtat d’oportunitats en
el rendiment acadèmic de la nostra comunitat universitària. Es vol contribuir a
l’afavoriment de la vocació i la mobilitat estudiantil, a la millora del rendiment
acadèmic, a la formació permanent i a la continuïtat en els estudis, tot evitant
l’abandonament per motius de tipus econòmic. Per això, s’ha signat un conveni
entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’entitat “SA NOSTRA”, Caixa de
Balears, que actuarà com a entitat col·laboradora de conformitat amb el que disposen l’article 24 de la Llei de subvencions i l’article 11 de l’Ordre de bases
esmentada.
Per tot això, d’acord amb els informes previs del Servei Jurídic de la
Conselleria d’Educació i Cultura i de la Direcció General de Pressuposts, fent
ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern
de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i tenint en compte la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 19 d’octubre de 2004, per la qual es delega en el director general d’Universitat l’aprovació de les convocatòries d’ajudes per als estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs 2004/2005, publicada en el
BOIB núm. 150, de 26 d’octubre de 2004, dict la següent

