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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

02-06-2005

Article 3
La durada del càrrec serà de dos anys.
Disposició addicional

Num. 9828
Decret 9/2005, de 30 de maig, del president de les Illes Balears,
de modificació del Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Educació i Cultura.

S’autoritza el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i el conseller
d’Interior perquè facin les adaptacions pressupostàries o de personal necessàries, a fi de donar compliment al que disposa aquest Decret.

El Consell de Govern, a la sessió de dia 20 de maig de 2005, va aprovar
el Decret 57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l’Observatori i el comissionat per a la Convivència Escolar en els Centres Educatius de les Illes Balears, la
qual cosa fa necessària la modificació de l’estructura orgànica de la Conselleria
d’Educació i Cultura.

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Disposició final

Palma, 30 de maig de 2005
El president de las Illes Balears
Jaume Matas Palou

Així, en el marc del que disposen els articles 11 c), 38.3 a) i 23 de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i l’article 8.2 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict el següent
DECRET

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

Article 1

CONSELLERIA D'INTERIOR

Es modifica l’article 2 del Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Conselleria d’Educació i Cultura, al final del qual s’afegeix:

Num. 9684
Resolució del conseller d’Interior, per la qual s’aprova, segons la
proposta definitiva, la llista d’aspirants seleccionats del concurs
per formar part de la borsa de funcionaris interins del Cos
Superior d’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, convocat per Resolució del conseller d’Interior de 19 de
novembre de 2004 (BOIB núm. 165 ext., de 20 de novembre).

‘L’Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres Educatius de
les Illes Balears’.
Article 2
S’afegeix l’article 13 al text del Decret 26/2004, de 21 de setembre, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de
la Conselleria d’Educació i Cultura, que queda redactat així:
‘Al capdavant de l’Observatori per a la Convivència Escolar en els
Centres Educatius de les Illes Balears hi haurà un comissionat, sota la dependència directa del conseller d’Educació i Cultura que exercirà les funcions establertes al Decret de creació’.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de maig de 2005
El president de les Illes Balears
Jaume Matas Palou

—o—
Num. 9830
Decret 10/2005, de 30 de maig, del president de les Illes Balears,
de nomenament del comissionat de l’Observatori per a la
Convivència Escolar en els Centres Educatius de les Illes
Balears.
De conformitat amb el que disposa l’article 23 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears i en aplicació del Decret 57/2005, de 20 de
maig, pel qual es crea l’Observatori i el comissionat per a la Convivència
Escolar en els Centres Educatius de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Educació i Cultura i oït el Consell de Govern en la sessió de dia 20 de maig
de 2005, dict el següent
DECRET
Article 1
Es nomena el Sr. Jordi Llabrés Palmer comissionat de l’Observatori per a
la Convivència Escolar en els Centres Educatius de les Illes Balears.
Article 2
La funció del càrrec es concreta en la representació del Govern de les Illes
Balears en l’àmbit específic d’actuació en matèria de convivència escolar, dins
els termes establerts al Decret 57/2005, de 20 de maig, de creació del càrrec.

Finalitzat el procés selectiu per formar part de la borsa de funcionaris interins del Cos Superior d’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, convocat per Resolució del conseller d’Interior de 19 de novembre de
2004 (BOIB núm. 165 EXT, de 20 de novembre),
RESOLC
Primer. Aprovar, segons la proposta definitiva efectuada per la Comissió
Tècnica de Valoració nomenada a l’efecte, la composició final de la borsa de
funcionaris interins del Cos Superior d’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creada per Resolució del conseller d’Interior de 19 de
novembre de 2004 (BOIB núm. 165 EXT, de 20 de novembre), i ordenar la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de tots els
integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figuren en l’Annex
d’aquesta Resolució.
Segon. Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el conseller d’Interior en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOIB, d’acord amb el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, o
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, d’acord amb el que disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució.
Marratxí, 23 de maig de 2005
El conseller d’Interior,
José M. Rodríguez Barberá
ANNEX I
COMPOSICIÓ FINAL DE LA BORSA DE FUNCIONARIS INTERINS DEL
COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS
43166353
43061408
43015587
43035499
46587665
43024102
43055456
43083905
11723558
34069234
43044568
43044655
43081246

CAZACU CAZACU, NICOLETA
LLULL VALLÉS, CATALINA
SERRA SERRA, MAGDALENA
BALAGUER FIOL, FRANCISCA
NOGUERA GUILLAMET, ELISENDA
PLAZA MATEOS, ANA MARIA
ARBONA BUGEDA, JUAN ANTONIO
GONZALEZ AMATE, CARLOS
FADON SALGADO, M. ANGELES
PIQUERAS FERNANDEZ, Mª ISABEL
FELIU DE OLEZA, RAFEL
CLAR BARCELO, LUIS
MUNAR GREGORIO, SERAFINA
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