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Palma, 20 de març de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Num. 7331
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 24 de
març de 2009, per la qual s’adjudiquen places de nous inspectors
accidentals d’Educació convocades per la Resolució de 24 de
novembre de 2008.
La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 24 de novembre de 2008 (BOIB núm. 171 de 13-12-2008) convocà concurs de mèrits per al
proveïment accidental de llocs de treball de la Inspecció educativa.
Una vegada que la Comissió de selecció ha valorat els mèrits dels concursants i s’ha publicat la relació de concursants ordenada per puntuació, resoltes les reclamacions presentades, d’acord amb el punt 8è de la convocatòria i a
proposta del director general de Personal Docent,
RESOLC
Primer
Nomenar inspectors accidentals als funcionaris docents que es relacionen
a l’Annex.
Segon
La direcció general de Personal Docent nomenarà els esmentats funcionaris en comissió de serveis a les places corresponents de la Inspecció Educativa
des de dia 1 d’abril de 2009 fins a 31 d’agost de 2009. Aquesta comissió de serveis serà prorrogable, previ informe del cap de departament d’Inspecció
Educativa, sempre que es mantenguin les circumstàncies i necessitats que motivaren el nomenament.
Tercer
D’acord amb el punt desè de la convocatòria, si amb posterioritat a aquesta convocatòria, és necessari cobrir llocs de treball reservats a la Inspecció educativa, la directora general d’Administració i d’Inspecció Educativa podrà proposar, sense més tràmit, el nomenament com a inspectors accidentals dels funcionaris que s’han presentat a aquest concurs i no han obtingut plaça, i sempre
seguint l’ordre de prelació establert a la resolució definitiva dels mèrits obtinguts segons l’apartat vuitè. S’entendrà que els aspirants que no accepten les places que se’ls ofereixen renuncien al dret d’ocupar-ne qualsevol altra amb posterioritat.
Quart
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2 a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

18-04-2009
Num. 7343
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 24 de
març de 2009, per la qual s’adjudiquen places de nous inspectors
accidentals d’Educació convocades per la Resolució de 4 de
juliol de 2008.

La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 4 de juliol de
2008 (BOIB núm. 100 de 19-07-2008) convocà concurs de mèrits per al proveïment accidental de llocs de treball de la Inspecció educativa.
Una vegada que la Comissió de selecció ha valorat els mèrits dels concursants i s’ha publicat la relació de concursants ordenada per puntuació, resoltes les reclamacions presentades, d’acord amb el punt 8è de la convocatòria i a
proposta del director general de Personal Docent,
RESOLC
Primer
Nomenar inspectors accidentals als funcionaris docents que es relacionen
a l’Annex.
Segon
La direcció general de Personal Docent nomenarà els esmentats funcionaris en comissió de serveis a les places corresponents de la Inspecció Educativa
des de dia 1 d’octubre de 2008 fins a 31 d’agost de 2009. Aquesta comissió de
serveis serà prorrogable, previ informe del cap de departament d’Inspecció
Educativa, sempre que es mantenguin les circumstàncies i necessitats que motivaren el nomenament.
Tercer
D’acord amb el punt desè de la convocatòria, si amb posterioritat a aquesta convocatòria, és necessari cobrir llocs de treball reservats a la Inspecció educativa, la directora general d’Administració i d’Inspecció Educativa podrà proposar, sense més tràmit, el nomenament com a inspectors accidentals dels funcionaris que s’han presentat a aquest concurs i no han obtingut plaça, i sempre
seguint l’ordre de prelació establert a la resolució definitiva dels mèrits obtinguts segons l’apartat vuitè. S’entendrà que els aspirants que no accepten les places que se’ls ofereixen renuncien al dret d’ocupar-ne qualsevol altra amb posterioritat.
Quart
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2 a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució al
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
La consellera d’Educació i Cultura,
Bárbara Galmés Chicón

No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució al
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
La consellera d’Educació i Cultura,
Bárbara Galmés Chicón

Palma, 24 de març de 2009

ANNEX
CONCURSANT
M. Dolors Roig Martí
Josep Gomila Benejam

Palma, 24 de març de 2009

ANNEX
CONCURSANT
Carolina Garcia Machancoses

LLOC DE TREBALL-SEU
Eivissa
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LLOC DE TREBALL-SEU
Eivissa
Menorca
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Num. 7351
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 27 de març
de 2009, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del
centre d’educació infantil privat incomplet de primer cicle CEI
Es Petit Castell de Palma
Antecedents

