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Num. 98

Num. 14134
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 18 de juny de 2009, per la qual s’anomenen els membres de la Comissió de valoració per desenvolupar la fase de valoració i d’acreditació del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de
competència contingudes en la qualificació professional
d’Educació infantil en la convocatòria del curs acadèmic 20082009
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 4 de febrer de 2009
(BOIB núm. 23, de 14 de febrer) que convoca, per al curs acadèmic 2008-2009,
el procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les
unitats de competència contingudes en la qualificació professional d’Educació
infantil estableix, a l’article 22, que el director general de Formació Professional
i Aprenentatge Permanent ha de nomenar la Comissió de valoració per desenvolupar la fase de valoració i d’acreditació.
La Comissió de Valoració ha d’estar formada, com a mínim, per cinc
membres, dels quals, com a mínim tres, han de ser professors funcionaris de
l’especialitat que s’avalua. Una persona de la Comissió n’ha d’exercir la presidència, una altra la secretaria, i la resta ha d’actuar com a vocals.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer
Designar els membres, titulars i suplents, de la Comissió de valoració per
desenvolupar la fase de valoració i d’acreditació del procés per a l’acreditació
de les competències professionals relatives a les unitats de competència contingudes en la qualificació professional d’Educació infantil en la convocatòria del
curs acadèmic 2008-2009 que es relacionen a l’Annex.
Segon
Ordenar que es publiqui aquesta Resolució, per tal que la informació estigui a l’abast de les persones que puguin estar interessades, com s’indica a continuació:
a) A la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent (http://dgfpap.caib.es).
b) Al portal d’informació virtual (http://experienciaprofessionalib.caib.es)
c) Al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

07-07-2009
Num. 14376
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 20 de
juny de 2009, per la qual es fa pública la relació definitiva de
seleccionats per a la concessió de llicències per estudis i per dur
a terme treballs de recerca durant el curs 2009-2010
Fets

1. En el BOIB núm. 62/2009, de 28 d’abril, es publicà la resolució de
la consellera d’Educació i Cultura de dia 3 d’abril de 2009 per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències per estudi i per dur a terme
treballs de recerca durant el curs 2009-2010, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.
2. En dita resolució, a l’apartat novè punt 1 diu que el Director General
d’Innovació i Formació del Professorat farà pública la relació provisional amb
la seva puntuació al web de la Direcció General d’Innovació i Formació del
Professorat http://dginnova.caib.es.
3. Dia 26 de maig de 2009 es celebrà la sessió de la Comissió de selecció, que seguí el procés puntuant tots els apartats assenyalats a dita resolució
acabant amb l’adjudicació de llicències i treballs de recerca, deixant constància
també del professorat exclòs i les renúncies fetes.
4. Dia 27 de maig de 2009 es signa la relació provisional del professorat al qual se li ha adjudicat les llicències per estudis o per treballs de recerca la
relació del qual apareix en l’annex I, i el criteri seguit per la qualificació dels
estudis i projectes en l’annex II.
5. Dia 28 de maig de 2009 es publica la relació provisional al web de
la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
http://dginnova.caib.es. perquè, en un termini de cinc dies hàbils, comptadors a
partir del dia següent al de la seva publicació, els interessats puguin formulat les
al·legacions oportunes i, en el seu cas, presentar renúncies.
6.

Un cop acabat el termini de presentar al·legacions i/o renúncies.

Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la relació definitiva del professorat al qual se li ha adjudicat
les llicències per estudis o per treball de recerca la relació del qual apareix en
l’annex I, segons la distribució per modalitats i cossos establerta.
2. Aprovar la relació definitiva del professorat que no ha obtingut llicències per estudis o per treball de recerca la relació del qual apareix en l’annex
II, segons la distribució per modalitats i cossos establerta, indicant el motiu de
la no concessió.

Palma, 18 de juny de 2009
Interposició de recursos
Annex
Presidenta
titular: Margalida Poquet Carbonell: CEPA Francesc de Borja Moll (Inca)
suplent: Sebastiana Vadell Hernández: IES Quartó de Portmany
Vocal 1
titular: Pilar Nicolau Mayol: IES Ramon Llull (Palma)
suplent: Josefa M. Palau Riera: EOEP (Manacor)
Vocal 2
titular: M. Dolores Aguiló Segura: IES Antoni Maura (Palma)
suplent: Carme Arrom Loscos: IES Antoni Maura (Palma)
Vocal 3
titular: Joan Estaràs Fernández: DGFPAP
suplent: Biel Arrom Tomàs: DGFPAP
Vocal 4
titular: Àngels Molino Roca: DGFPAP
suplent: Roser Amat Ortega: DGFPAP

—o—

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un 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 seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 20 de juny de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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A. LLISTA DE SELECCIONATS QUE HAN OBTINGUT LLICÈNCIA:
COS DE MESTRES: modalitat A1
LLINATGES i NOM
DÍAZ GARCÍA, MARÍA FUENSANTA
SERRANO LÓPEZ, ROSARIO
ROIG CLAR, ANTÒNIA AINA
PONS COLOM, JUANA Mª
GAMUNDÍ ESTEVA, Mª ESPERANÇA
JIMÉNEZ GARCÍA, MARIA BEGOÑA
TOMÁS RAMIS, PAU
MASCARÓ BLEDA, GABRIEL
ESTADES AMENGUAL, Mª DEL CARMEN
GUASCH RIBAS, CRISTINA
PEDRET MASSANET, CECILIA

DNI
22415405
43034506
43007179
43030628
18224447
52704464
43094080
18218700
44327696
41458119
43064766

CARÀCTER
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

COS DE MESTRES: modalitat A2
LLINATGES i NOM
ARTIGUES AMENGUAL, ÀNGELA

DNI
18232291

CARÀCTER
Quadrimestral

COS DE MESTRES: modalitat A3
LLINATGES i NOM
VILLENA DEFEZ, JOSEFA

DNI
05164110

CARÀCTER
Anual

COS DE PROFESSORAT D’ENSENYAMENT SECUNDARI: modalitat A1
LLINATGES i NOM
DNI
CARÀCTER
CASTELLS AVINYÓ, VÍCTOR
46337986
Anual
ALIAGA I MARTÍNEZ, LLUÍS
52721074
Anual
MARTÍNEZ GARCÍA, ROGER
43077077
Anual
PATIÑO GARCÍA, XAVIER
52196049
Anual
PONS GIMÉNEZ, PONÇ
41491292
Anual
QUETGLES MAS, JERÒNIA
43060612
Anual
DOMENGE PONT, AGUSTÍ
18220973
Anual
BALBASTRE GARCÍS, Mª VICENTA
25410698
Anual
GRANADOS COLL, FRANCESC XAVIER
43110141
Anual
COS DE PROFESSORAT D’ENSENYAMENT SECUNDARI: modalitat A2
LLINATGES i NOM
DNI
CARÀCTER
SAMPOL FULLANA, GABRIEL
43039907
Quadrimestral
ESTRANY MARTORELL, Mª ELENA
78209571
Quadrimestral
COS DE PROFESSORAT D’ENSENYAMENT SECUNDARI: modalitat B1
LLINATGES i NOM
DNI
CARÀCTER
BOLINCHES ALTUR, Mª JOSÉ
20016070
Anual
B. LLISTA DE SELECCIONATS QUE NO HAN OBTINGUT LLICÈNCIA:
COS DE MESTRES: modalitat A1
LLINATGES i NOM
PÉREZ-HERRERO GARCÍA, SONIA

DNI
37334780

MOTIUS
(1)

COS DE MESTRES: modalitat A2
LLINATGES i NOM
SERRA GARCÍA, CRISTINA

DNI
43086859

MOTIUS
(1)

COS DE PROFESSORAT D’ENSENYAMENT SECUNDARI: modalitat A2
LLINATGES i NOM
DNI
MOTIUS
QUEVEDO COLI, SANTIAGO
43048812
(1)
RIERA JAUME, PERE JOAN
43005797
(1)
CRESPO SÁNCHEZ, LOURDES
1175062
(1)
C. PROFESSORAT EXCLÒS
COS DE MESTRES
LLINATGES i NOM
MARTÍ HIGINIO, ANTONI
MARTORELL REAL, RAMON
MARSÉ I BERTRAN, MARTA
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*Motius de la no concessió:
(1) No tenir la puntuació suficient per obtenir la llicència segons l’apartat 8.
(2) Sol·licitud llicència estudis quadrimestral. No existeix aquesta modalitat.
(3) Exclòs per no complir el punt 2 de l’apartat tercer.
(4) Renúncia.

—o—
Num. 15111
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 25 de
juny per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a
la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als
alumnes d’incorporació tardana no universitaris per motius
socioeconòmics, curs 2008/2009
Fets
1. Els consells escolars dels centres públics docents no universitaris
que es relacionen als fulls adjunts varen presentar a la Direcció General de
Planificació i Centres, una vegada comprovat que es complien els requisits exigits en la convocatòria, una relació nominal d’alumnes que es proposen com a
beneficiaris de les ajudes de menjador escolar.
2. Els serveis tècnics de la Direcció General de Planificació i Centres
varen examinar les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.
3. Es varen trametre les sol·licituds a la Comissió Avaluadora per estudiar-les i fer-ne l’informe que havia de servir de base a la proposta de resolució.
4. La Comissió Avaluadora es va reunir per estudiar, valorar i informar
sobre les sol·licituds de subvenció tal com queda reflectit a l’acta de la sessió del
dia 6 de març de 2009.
5. La Comissió Avaluadora va acordar que obtindrien l’ajuda de menjador els alumnes que complissin tots els requisits establerts a la convocatòria
però, en no haver-hi crèdit suficient a la partida pressupostària corresponent,
només percebrien l’ajuda els sol·licitants amb 10 o més punts. Aplicant els criteris de desempat, la Comissió Avaluadora va comprovar i decidir que, amb la
partida pressupostària, es podrien també beneficiar de l’ajuda els alumnes que
tinguessin una puntuació de 10 o més punts, 9 punts amb germans en el centre
i 9 punts el total dels quals per condicions econòmiques.
6. Amb data de 30 d’abril de 2009, i previst en la convocatòria de les
ajudes fins ara esmentades, la Direcció General de Planificació i Centres ha
rebut les sol·licituds previstes a aquest efecte, subministrades pels centres
docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, i per tal
d’obtenir l’ajuda, procedeix a aplicar els mateixos criteris establerts per la
Comissió Avaluadora.
7. Els serveis tècnics de la Direcció General de Planificació i Centres
varen examinar les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars
per tal de verificar que complien els requisits establerts per la Comissió
Avaluadora.
8. Hi ha un crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària
13501.423A01.48021.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2009.
Fonaments de dret
1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).
2. Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les Lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).
3. Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per
la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.
4. Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 29 d’octubre de
2008, per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als
alumnes no universitaris per al curs 2008/2009 (BOIB núm. 173, de 9 de desembre de 2008).
Resolució

DNI
43061699
78199289
52422203

MOTIUS
(2)
(3)
(3)

COS DE PROFESSORAT D’ENSENYAMENT SECUNDARI
LLINATGES i NOM
DNI
JAÉN MERCADAL, MARIA DEL PILAR
41502245

MOTIUS
(4)

1. Aprovar la concessió d’ajudes de menjador escolar del curs
2008/2009 a favor dels alumnes d’incorporació tardana dels centres docents no
universitaris que es relacionen a l’annex 1, els quals tenen l’obligació de fer ús
del servei de menjador tots els dies subvencionats.
2. Denegar la concessió d’ajudes de menjador escolar del curs
2008/2009 als alumnes sol·licitants que es relacionen a l’annex 2, per no tenir la
puntuació requerida per la Comissió Avaluadora.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

