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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Num. 4799
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 17 de
març de 2008 per la qual es modifica la Resolució de 28 de febrer
de 2008 per la qual es convoca la realització del Curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil

Num. 4720
Resolució del secretari general del Servei de Salut de les Illes
Balears, per la qual es cita a termini les persones interessades en
el recurs contenciós administratiu, actuacions 71/2008, seguides
pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.

Mitjançant la Resolució de 28 de febrer de 2008, la consellera d’Educació
i Cultura ha convocat la realització del Curs de formació per ser autoritzat per
ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil.

Atès que la Federació de Serveis Públics de la Unió General de
Treballadors en les Illes Balears –FSP-UGT- ha interposat recurs contenciós
administratiu, actuacions núm. 71/2008, que es segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de
Mallorca, contra la Resolució dictada pel secretari general del Servei de Salut
de les Illes Balears, de data 11 de gener de 2008, per la qual es dicten instruccions per a l’elaboració de les nòmines del personal estatutari per a l’any 2008.

Al llarg del procés d’inscripció, s’ha advertit que a Eivissa no s’han cobert
totes les places ofertades, i que, pel que fa a totes les illes, els terminis de matrícula coincidien en gran part en període no lectiu. Per aquest motiu, es considera necessari procedir a l’ampliació de certs terminis relatius a diversos tràmits
de la convocatòria. En concret, pel que fa a les places d’Eivissa, cal modificar
el termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció al curs, així com els terminis de publicació de les llistes provisional i definitiva d’admesos al curs, i de
formulació d’al·legacions. Pel que fa a totes les Illes, és necessari igualment
ampliar el període de matrícula.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar la Resolució de 28 de febrer de 2008 per la qual es convoca
la realització del Curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil, en la forma
i amb l’abast que s’indica a continuació.
Es substitueix la redacció del punt 3.4. de l’annex II de la Resolució de 28
de febrer de 2008, en els següents termes:
‘3.4. El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció serà del dia
4 de març fins al 12 de març de 2008, excepte pel que fa a les places corresponents a Eivissa, en les quals el susdit termini serà fins al 27 de març de 2008’.

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:
RESOLC
1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
núm. 71/2008, que es segueix pels tràmits del procediment abreujat davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, per tal que
puguin comparèixer en qualitat de demandades i presentar-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 presenten fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retrotraure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s’hi presenten oportunament, continuarà el procediment en el seus tràmits, sense que sigui necessari
fer-los cap notificació.
Palma, 17 de març de 2008
El secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears
Francisco Javier Clavero Gomila.

—o—
Es substitueix la redacció del punt 4.2 de l’annex II de la Resolució de 28
de febrer de 2008, en els següents termes:
‘4.2 La comissió de seguiment disposa de 5 dies naturals per fer la selecció dels candidats. El dia 17 de març es farà pública la llista provisional d’aspirants admesos al curs, amb expressió de les seus on han estat admesos, així com
les dates d’inici i el calendari del curs.
Es podran realitzar les reclamacions que es considerin oportunes els dies
18 i 19 de març de 2008, mitjançant escrit adreçat al director de l’ICE. Dia 25
de març es publicaran les llistes definitives.
Sense perjudici del que disposen els anteriors paràgrafs, pel que fa a les
places del curs ofertades per a Eivissa, la llista provisional d’aspirants admesos
al curs es farà pública el dia 28 de març i es podran realitzar les reclamacions
que es considerin oportunes els dies 28 i 29 de març de 2008, mitjançant escrit
adreçat al director de l’ICE. Dia 31 de març es publicaran les llistes definitives’
Es substitueix la redacció del punt 4.3 de l’annex II de la Resolució de 28
de febrer de 2008, en els següents termes:
‘4.3. El període de matrícula per als aspirants admesos serà del 26 al 2
d’abril de 2008, ambdós inclosos. La matrícula té un cost de 250€ que es pagaran seguint les instruccions que estableixi l’ICE a tal efecte’
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la
qual tindrà efectes a partir de la seva publicació.

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 4598
Ordre de la consellera de Treball i Formació de 10 de març de
2008 de creació de la Comissió Consultiva Tripartida de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
La disposició final primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a
la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de 30 de desembre),
dictada en validació del Reial decret llei 5/2006, de 9 de juny (BOE núm. 141,
de 14 de juny), estableix que les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives han de ser consultades i poden formular propostes sobre els
objectius i els programes del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social,
en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat i de les comunitats autònomes,
per mitjà d’òrgans de representació de caràcter consultiu de composició tripartida i paritària. Així mateix, també estableix que les comunitats autònomes, en
funció de la seva capacitat d’autoorganització, han d’establir les instàncies
corresponents d’aquesta participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.
L’Administració general de l’Estat, per mitjà de l’Ordre TAS/3869/2006,
de 20 de desembre (BOE núm. 304, de 21 de desembre), va crear la Comissió
Tripartida de la Inspecció de Treball i Seguretat d’àmbit nacional, tenint en
compte la previsió inclosa en el Reial decret llei esmentat.

Palma, 17 de març de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—

La raó d’aquesta Comissió Tripartida, a més de fer-se ressò de les previsions normatives estatals referides a l’àmbit de les Illes Balears, és la de ser un
òrgan d’assessorament, de consulta i de participació en la formulació de propostes per a la fixació d’objectius de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
de la resta del desenvolupament de l’ampli ventall de funcions i finalitats de la
Inspecció esmentada en totes les diverses competències executives que, en
matèria laboral i d’ocupació, estan atribuïdes actualment a la Comunitat
Autònoma.

