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Num. 20481
Correcció d’errades a la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 19 de setembre de 2008 per la qual
es convoquen les proves d’accés per accedir als ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell I i se’n
concreten aspectes sobre la seva organització
En el BOIB núm. 135 de dia 25 de setembre de 2008 es va publicar la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de
19 de setembre de 2008 per la qual es convoquen les proves d’accés per accedir als ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o a les formacions esportives
de nivell I i se’n concreten aspectes sobre la seva organització.
A l’Annex 3 que determina el calendari de la prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell I
per a la convocatòria del 2008 s’ha advertit una errada.
D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per tal d’esmenar l’errada, es procedeix a efectuar la següent correcció:
On diu:
Sol·licitud de plaça en els cicles de grau mitjà pel torn d’accés mitjançant prova

24

Fins al 17 de novembre

Ha de dir:
Sol·licitud de plaça en els cicles de grau mitjà pel torn d’accés mitjançant prova

24

A partir del 17 de novembre

Palma, 21 d’octubre de 2008
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

—o—
Num. 20637
Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 8 d’octubre de 2008 per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) per a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions
empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2008-2009
La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 8 d’octubre de 2008 per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per desenvolupar cursos
d’aprenentatge professional inicial (CAPI) per a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2008-2009, publicada al BOIB núm. 147, de 18 d’octubre de 2008 conté errades que és convenient esmenar.
Per aquest motiu i, segons el que disposen l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cal
rectificar la Resolució esmentada amb les correccions següents:
A l’Annex 1, on diu:
FAPEB (Federació perruqueria i estètica)

G07741200

Auxiliar de tècniques estètiques

0.000,00

G07741200
G57505885

Auxiliar de tècniques estètiques
Auxiliar de cuina

50.000,00
50.000,00

Ha de dir:
FAPEB (Federació perruqueria i estètica)
FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT MENORCA

Palma, 21 d’octubre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 20680
Resolució del conseller de Salut i Consum, de dia 1 de novembre de 2008, per la qual cessa com a personal eventual de la conselleria de Salut i
Consum a la Sra. Antònia Maria Artigues Monteros al lloc de feina de cap de premsa.
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa en el punt 1 que és personal eventual el que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o
dels consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera.
El punt 3 de l’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que el president o la
presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al seu personal eventual. Els nomenaments i cessaments que s’han de publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears. En tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l’autoritat que el va nomenar, com també en cas de renúncia. El cessament no dóna, en cap cas, dret a indemnització.
A data 24 de juliol de 2007 la Sra. Antònia Maria Artigues Monteros va ser nomenada personal eventual d ‘aquesta conselleria en el lloc de feina de Cap de
Premsa, i a data 27 d’octubre de 2008 ha presentat la seva renúncia.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. Disposar el cessament de la Sra. ANTÒNIA MARIA ARTIGUES MONTEROS, amb DNI núm. 43061704T com a personal eventual de la Conselleria
de Salut i Consum i amb efectes de dia 1 de novembre de 2008, en el lloc de feina de Cap de Premsa de la Conselleria de Salut i Consum.
Segon. Ordenar la publicació d’aquest cessament al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 d’octubre de 2008
EL CONSELLER DE SALUT I CONSUM
Vicenç Thomàs Mulet
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