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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21785
Resolució del conseller d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de
2010, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase
de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de
10 de març de 2010
Advertides errades a la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 17
de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a
les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010 (BOIB núm. 139, de 23 de setembre de 2010) i amb la finalitat d’esmenar-les.
El director general de Personal Docent d’acord amb l’apartat 1.a) de la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de desembre de 2009 (BOIB
núm. 185 EXT., de 21-12-2009), és competent per dictar la següent
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CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 21647
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 22
de setembre de 2010 per la qual es modifica la composició de la
Comissió Tècnica de Valoració del concurs per a la constitució
de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos
subaltern, convocat per Resolució de la consellera d’Interior de
25 de juliol de 2009 (BOIB núm. 130, de 5 de setembre)
Antecedents
1. Mitjançant Resolució de la consellera d’Interior de 25 de juliol de 2009
(BOIB núm. 130, de 5 de setembre), s’aprovà la convocatòria del concurs per a
la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari interí dels cossos
auxiliar i subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
2. Atès que la Comissió Tècnica de Valoració del cos subaltern, no està
completa ja que alguns dels seus membres han acreditat motius que es consideren procedents i que impossibiliten la seva actuació, és necessari designar nous
membres per tal de poder continuar amb la tramitació del procediment.
Fonaments de dret

RESOLUCIÓ
Primera. Efectuar la següent modificació:
A la base tercera al punt 1
On diu:
Les activitats d’inserció en el lloc de feina a les quals fa referència la base
onzena de la Resolució de 10 de març de 2010 consistirà en el desenvolupament
d’activitats didàctiques tutelades pel professorat tutor, relacionades amb la programació d’aula, amb la programació didàctica o amb els plans d’actuació de
l’àrea o matèria i l’avaluació de l’alumnat, i en la informació i l’assessorament
relatius a la coordinació didàctica, el funcionament dels òrgans de govern i coordinació docent, l’organització i el funcionament del centre, la participació en la
comunitat educativa i, principalment, la tutorització i orientació de l’alumnat.
Ha de dir:
Les activitats d’inserció en el lloc de feina a les quals fa referència la base
onzena de la Resolució de 10 de març de 2010 consistirà en el desenvolupament
d’activitats didàctiques tutelades pel professorat tutor, relacionades amb la programació d’aula, amb la programació didàctica o amb els plans d’actuació de
l’àrea o matèria i l’avaluació de l’alumnat, i en la informació i l’assessorament
relatius a la coordinació didàctica, el funcionament dels òrgans de govern i coordinació docent, l’organització i el funcionament del centre, la participació en la
comunitat educativa i, principalment, la tutorització i orientació de l’alumnat.
El no compliment del període de docència directa de 5 mesos implicarà
una avaluació com a no apte de l’aspirant.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
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.

1.La base sisena de la Resolució de la consellera d’Interior de 25 de juliol
de 2009 per la qual es convoca un concurs per a la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari interí dels cossos auxiliar i subaltern de
l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 130, de 5 de setembre).
2.Els articles 20, 21, 22 i 23 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (BOCAIB núm. 41, de 5 d’abril de 1994).
Per tot això dict la següent

Resolució
1. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració del cos
subaltern, de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears prevista en l’Annex 3 de la Resolució de la consellera d’Interior, de 25
de juliol de 2009 (BOIB núm. 130, de 5 de setembre).
2. Designar els nous membres que s’indiquen a l’Annex d’aquesta
Resolució.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat 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 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.

Palma, 1 d’octubre de 2010

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució 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.

El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

Marratxí, 22 de setembre de 2010

—o—

La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra
ANNEX

