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Setena. Assessorar els diferents sectors de la comunitat educativa.
B) En relació a l'Administració educativa:
Primera. Col·laborar amb els òrgans directius i amb les diferents unitats
administratives de la Conselleria, d'acord amb les instruccions i directrius
reglamentàries.
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24) de qualitat de l'educació; Reial decret 806/1993, de 28 de maig (BOE del 23
de juny), sobre règim de centres docents estrangers a Espanya; Reial decret
332/1992, de 3 d'abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris i Reial decret
1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de 1998), sobre traspàs de
funcions i serveis de l'Administració civil de l'Estat a la comunitat autònoma de
les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari.
Per això,

Segona. Informar, dins l'àmbit de les seves competències, sobre qualsevol
infracció de la normativa i l'ordenament jurídic de personal de centres docents,
serveis i programes de l'àmbit de la Conselleria.
Tercera. Elaborar informes de situació de cada un dels centres docents
sostinguts amb fons públics que n'inclogui els aspectes més rellevants de l'organització, el funcionament i els resultats.
Quarta. Participar en comissions i en tribunals.
Cinquena. Col·laborar amb l'Institut d'Avaluació i Qualitat de les Illes
Balears i amb l'Institut Nacional d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu.
Sisena. Organitzar exàmens i proves especials de caràcter extraordinari.
A més de les actuacions esmentades, el Departament realitzarà les actuacions incidentals no previstes dins aquest Pla, que sorgeixin de forma puntual al
llarg del curs i que, per la seva transcendència, requereixin una acció immediata dels inspectors d'educació.
IV. Seguiment i avaluació.
Correspon al cap del Departament el seguiment i l'avaluació d'aquest Pla
d'actuació, d'acord amb la reglamentació establerta i les instruccions que es derivin del desplegament d'aquesta Resolució. A final del curs, s'elaborarà una
memòria del seguiment i la valoració de l'execució del Pla.

RESOLC
Primer.
Autoritzar el canvi de denominació específica del centre privat estranger
'Colegio Escandinavo', registrat amb el codi de centre 07008521, per la de
'COLEGIO SUECO'
Segon.
El canvi de denominació específica no afectarà el règim de funcionament
del centre.
Disposició final primera.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, segons el que preveu l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d'abril), que regula el règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de las Illes
Balears o 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 del dia següent al de la notificació, d'acord amb allò que
disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final segona.
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
El conseller
Francesc Fiol i Amengual

V. Actualització i perfeccionament
L'actualització i el perfeccionament dels inspectors d'educació prioritzarà
els aspectes relacionats amb les funcions pròpies del Departament, les noves
tecnologies de la informació i la comunicació, i la presentació, l'estudi i l'anàlisi de legislació educativa i de procediment administratiu.
Es podran organitzar sessions d'estudi per a l'anàlisi del desenvolupament
legislatiu i curricular.
S'atendran les necessitats de formació que es puguin plantejar en relació
al funcionament i als continguts dels grups de treball que es constitueixen.
Així mateix es podrà autoritzar la participació en cursos i jornades relacionades amb les funcions pròpies, i de l'assistència a les quals se'n pugui derivar una aplicabilitat per millorar la qualitat dels processos administratius i/o el
funcionament del sistema educatiu.
També es podran autoritzar, amb la presentació prèvia del projecte corresponent, visites d'inspectors fora de l'àmbit de la comunitat autònoma amb la
finalitat d'ampliar i millorar els coneixements dins l'àmbit de la supervisió escolar.
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Num. 21105
Resolució del conseller d' Educació i Cultura, de 22 de novembre de 2004, per la qual s'autoritza el canvi de denominació específica del centre privat estranger 'Colegio Escandinavo', de
Palma.
Vist l'expedient instruït a instàncies del Sr. Mikael Landström, com a
representant de la titularitat del centre privat 'Colegio Escandinavo ', amb domicili al carrer de l'Infanta, núm. 15, de Palma , en què sol·licita l'autorització per
al canvi de denominació específica del centre esmentat pel de 'Colegio Sueco'.
Atès que, d'acord amb la disposició transitòria primera del Reial decret
806/1993, de 28 de maig (BOE de 23 de juny), el centre estranger 'Colegio
Escandinavo' es va autoritzar per Ordre ministerial de data 1 de març de 1996
(BOE del 28), per impartir ensenyaments conforme al sistema educatiu suec per
a alumnes exclusivament estrangers.
Atès que, amb data 1 de juliol de 2004 la persona interessada sol·licita
autorització perquè en endavant la denominació específica del centre sigui
'COLEGIO SUECO'.
Atès que, aconseguida la documentació necessària, l'expedient ha estat
tramitat reglamentàriament i remès a la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius, amb data 11 de novembre de 2004.
Atès que, l'expedient compleix amb els requisits exigits per la normativa
vigent, en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4), reguladora del dret a l'educació; Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre (BOE del

Palma, 22 de novembre de 2004
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Num. 21265
Resolució del director general de Personal Docent de dia 22 de
novembre de 2004, per la qual es modifica l'Annex II de la
Resolució de la mateixa Direcció General de dia 15 de novembre
de 2004.
Atès que s'ha advertit un error ó en el primer paràgraf de l'Annex II de la
Resolució del director general de Personal Docent de dia 15 de novembre de
2004, de convocatòria general de concurs públic per formar part de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres
públics de les Illes Balears, en el sentit de ser errònies les dates indicades com
a límit màxim de tancament dels mèrits i dels serveis prestats que presentin els
participants a la convocatòria esmentada.
Atès que la llista definitiva dels nous sol·licitants s'integrarà a la llista
obtinguda per la participació en els procediments de regulació d'interinitats convocats per Resolució d'aquesta Direcció General de Personal Docent de dia 4 de
juny i de dia 4 d'octubre de 2004, és procedent que els mèrits i els serveis prestats que presentin ara els nous aspirants es tanquin en la mateixa data que es va
establir per als aspirants dels procediments de regulació esmentats.
Per això,
RESOLC:
Modificar el primer paràgraf de l'Annex II, Barem de valoració dels
mèrits, de la Resolució del director general de Personal Docent de dia 15 de
novembre de 2004 i substituir-ne la redacció per la que s'expressa a continuació:
Únicament seran valorats els mèrits assolits fins al dia 2 de juliol de 2004,
data final del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment de regulació d'interinitats convocat per Resolució del director general de
Personal Docent de dia 4 de juny de 2004; els serveis prestats es tancaran a 31
d'agost de 2004.
Palma, 24 de novembre de 2004
El director general de Personal Docent,
Cristòfol Vidal Vidal
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