20

BOIB

Num. 109

llera de Turisme i Treball.
7.3.La resolució de concessió s’ha de notificar individualment als interessats. Els guanyadors han d’acceptar expressament el premi abans de la celebració de l’acte de lliurament.
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CEP d’Inca
Formació professional
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Llengües estrangeres

8.Lliurament dels premis
8.1.Els diplomes acreditatius de cadascun dels premis es lliuraran als
guanyadors en un acte públic.
8.2.En el mateix acte s’ha de lliurar un diploma a cadascun dels concursants els treballs dels quals hagin estat seleccionats per formar part de l’exposició i del catàleg fotogràfic a què es refereix l’apartat 9.1.
8.3.Els autors dels treballs premiats i seleccionats han de ser convocats
amb antelació a l’acte públic de lliurament dels premis i hi han d’assistir personalment o mitjançant un representant designat a l’efecte.
8.4.L’import de cadascun dels premis s’ha de fer efectiu en un únic pagament, mitjançant transferència bancària, un cop que els guanyadors hagin acceptat expressament el premi. Les persones premiades han de presentar un certificat bancari o l’acreditació corresponent de l’existència d’un compte corrent al
seu nom en què s’ha de fer el pagament.
8.5.L’import dels premis està sotmès a la retenció corresponent de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
9.Difusió i devolució dels treballs
9.1.Els treballs premiats i els seleccionats pel jurat formaran part d’una
exposició i d’un catàleg fotogràfic sobre la tasca del fotoperiodisme a les Illes
Balears durant l’any 2009.
9.2.Els concursants es comprometen a autoritzar gratuïtament la publicació, exposició i reproducció dels seus treballs amb finalitats promocionals del
concurs per un període de tres anys.
9.3.Els treballs premiats i els seleccionats pel jurat no seran retornats als
autors. Els autors de la resta de treballs, mitjançant escrit adreçat a la Direcció
General de Comunicació, en poden sol·licitar la devolució en el termini d’un
mes des de la celebració de l’acte públic de lliurament dels premis. Els treballs
no reclamats seran destruïts.
10.Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquesta convocatòria són aplicables les disposicions contingudes en el text refós de la Llei de subvencions; l’Ordre de la consellera de Relacions Institucionals de 12 de desembre de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de
mitjans de comunicació social; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reglament de la Llei 38/2003, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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CEP de Manacor
Educació Infantil
Educació primària
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Formació professional
Tecnologies de la informació i la comunicació
CEP de Menorca
Educació primària
Educació secundària: àmbit científic i tecnològic
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Llengües estrangeres (EP)
CEP d’Eivissa
Educació infantil
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Llengües estrangeres (EP)
Formació professional
Tecnologies de la informació i la comunicació
2. La Comissió de Selecció ha finalitzat el procés, d’acord amb la convocatòria esmentada en el punt anterior, i ha fet una proposta definitiva per proveir
de llocs de feina d’assessors de formació permanent en els centres de professorat.
Fonaments de dret
1. L’article 14 del Decret 68/2001, de 18 de maig (BOIB núm. 63,
26/05/2001) pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. L’article 7 de l’Ordre de 27 de gener de 2009, de la consellera
d’Educació i Cultura (BOIB núm. 23, 14/02/2009) per la qual es regula l’estructura i el funcionament dels centres de professorat de les Illes Balears.
3. La disposició addicional de l’Ordre de 27 de gener de 2009, que faculta a la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat per convocar les
places d’assessors de cada CEP a través de concursos públics de mèrits.
4. La disposició final de l’Ordre de 27 de gener de 2009, que faculta el
director general d’Innovació i Formació del professorat per al desenvolupament
i execució de l’Ordre.
5. L’article 14.1 de la Resolució de 19 de març de 2010, del director general d’Innovació i formació del Professorat (BOIB núm. 55, de 10 d’abril), per la
qual es va aprovar la convocatòria per a la provisió de llocs de feina d’assessors
de formació permanent en els centres de professorat, per concurs de mèrits i en
règim de comissió de serveis.
Per tot això dict la següent

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 16200
Resolució del director general d’Innovació i Formació del
Professorat, de 13 de juliol de 2010, per la qual es fa pública la
proposta definitiva d’assessors de formació permanent en els
centres de professorat, seleccionats per concurs de mèrits i en
règim de comissió de serveis.
Fets
1. Mitjançant la Resolució de 19 de març de 2010, del director general
d’Innovació i formació del Professorat (BOIB núm. 55, de 10 d’abril), es va
aprovar la convocatòria per a la provisió de llocs de feina d’assessors de formació permanent en els centres de professorat, per concurs de mèrits i en règim de
comissió de serveis, en relació a les places següents (una plaça per a cada assessoria):
CEP de Palma Jaume Cañellas Mut
Educació infantil
Educació primària
Atenció a la diversitat (EP)
Atenció a la diversitat (ESO)
Educació secundària: àmbit científic i tecnològic
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Llengües estrangeres (EP)
Tecnologies de la informació i la comunicació

Resolució
1. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a
annex a aquesta resolució, la proposta definitiva de la Comissió de Selecció per
al proveïment dels llocs de feina d’assessors de formació permanent en els centres de professorat, per concurs de mèrits i en règim de comissió de serveis, convocats per la resolució del director general d’Innovació i Formació del
Professorat de dia 19 de març de 2010. Aquesta llista també es publicarà al web
de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat:http://dginnova.illesbalears.cat.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB,
d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 13 de juliol de 2010
El director general d’Innovació i Formació del Professorat
Miquel Perelló Oliver
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ANNEX
CEP de Palma Jaume Cañellas Mut
43004089T Marina Ana Gasull Caules
43110557R Nathali Liechti García
43006832Y Catalina Ramis Oliver
42993852K Carme Frau Lladó
43009148E Mª Concepció Manresa Vich
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Educació primària
Atenció a la diversitat (EP)
Educació secundària: àmbit científic i tecnològic
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Tecnologies de la informació i la comunicació

CEP d’Inca
43014420G Isabel Serra Serra
43052089E Victòria Alzina Femenies

Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Llengües estrangeres

CEP de Manacor
43037436C Magdalena Genovart Rosselló
34067471D Cristina Bauçà Ferrer
78209955L Joan Rosselló Rigo
18218230E Marc Salom Fuster

Educació Infantil
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Formació professional
Tecnologies de la informació i la comunicació

CEP de Menorca
00278594H Flor de Lys Aldea Pedreira
41495956T Fernando Miquel Roigé
43051932A Catalina Rigo Pons
41506666S Elena Serra Marí

Educació primària
Educació secundària: àmbit científic i tecnològic
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Llengües estrangeres (EP)

CEP d’Eivissa
41459427H Susanna Planells Guash
78203728W Joan Buades Beltran
38545523F Montserrat González Vera
40266720E Antoni Sagristà Sauleda

Educació infantil
Educació secundària: àmbit social i lingüístic
Llengües estrangeres (EP)
Tecnologies de la informació i la comunicació

—o—
Num. 16335
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 9 de juliol de 2010 per la qual es
convoca amb caràcter extraordinari la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà de formació professional del sistema
educatiu i la prova d’accés als ensenyaments esportius de règim
especial, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 3 de març de 2009
per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu i les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial (BOIB núm. 39, de 17 de març).
Atesa la disposició final primera de l’Ordre esmentada, que autoritza l’òrgan competent en matèria de formació professional del sistema educatiu perquè
dicti les instruccions necessàries per al desplegament i per a l’aplicació d’aquesta Ordre.
De conformitat amb la normativa indicada
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de la prova que dóna accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i als ensenyaments esportius de règim
especial, en segona convocatòria per a l’any 2010.
2. Aquestes instruccions s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
L’Annex 2 especifica els continguts, l’estructura i la durada de la prova de grau
mitjà.
3. L’Annex 3 detalla el calendari de les actuacions corresponents a la
prova de grau mitjà.
4. L’Annex 4 especifica les especialitats docents dels professors que han
d’actuar com a vocals de les comissions avaluadores.
Segon
Convocar amb caràcter extraordinari la prova d’accés als cicles formatius
de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu, en els termes que
figuren a les instruccions que s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
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Tercer
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 9 de juliol de 2010
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey
ANNEX 1
Instruccions
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per desenvolupar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional,
que s’han de fer en centres públics de les Illes Balears en aquesta convocatòria,
de conformitat amb l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 3 de març
de 2009, per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu i de les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.
2. Aquesta prova també serveix per accedir als ensenyaments esportius de
règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I, d’acord
amb el que estableix l’article 8.7 de l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 3 de març de 2009 abans esmentada.
Article 2
Requisits dels aspirants
1. Es poden inscriure les persones que no tenen els requisits acadèmics
que permeten accedir directament als ensenyaments, i que compleixen la condició de tenir desset anys o complir-los dins l’any natural 2010.
2. Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau
mitjà, tenguin o no qualificació numèrica, i les que tenguin l’exempció de fer
totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.
Article 3
Termini d’inscripció a les proves
El període d’inscripció a la prova d’accés a grau mitjà és de l’1 al 3 de
setembre de 2010, ambdós inclosos.
Article 4
Centres que han de fer la prova
1. La prova d’accés a cicles de grau mitjà de formació professional s’ha
de fer, únicament, en els centres que s’indiquen a continuació, i són els únics
que poden fer la prova d’accés a grau mitjà en aquesta convocatòria:
IES Son Ferrer (Calvià)
IES Felanitx (Felanitx)
IES Berenguer d’Anoia (Inca)
IES Llucmajor (Llucmajor)
IES Na Camel·la (Manacor)
IES Josep Sureda i Blanes (Palma)
IES Son Pacs (Palma)
IES Son Rullan (Palma)
IES Santa Margalida (Santa Margalida)
IES Guillem Colom Casasnovas (Sóller)
IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)
IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
IES Sa Colomina (Eivissa)

