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Num. 36

en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar 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 de l’endemà d’haver-se publicat.
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cions que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.
Segon
Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Tercer

Palma, 24 de febrer de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 de març de 2011

—o—
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Num. 5156
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 3 de març de 2011 per la qual es
convoca la prova de certificació d’un nivell i un idioma per a l’alumnat no presencial de les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears per al curs 2010/2011 (proves lliures)
El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que
regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 4, de 4 de
gener de 2007) estableix, en l’article 4, que les administracions educatives han
d’organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per a l’obtenció
dels certificats intermedi i avançat d’aquests ensenyaments.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 7 de juny de 2010
(BOIB núm. 95, de 24 de juny) autoritza la implantació dels nivells C1 i C2 del
Consell d’Europa, segons es defineixen aquests nivells al Marc europeu comú
de referència per a les llengües, a totes les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears.
L’Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals
de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les Illes
Balears, (BOIB núm. 12, de 24 de gener) estableix, en l’article 18, que la
Conselleria d’Educació i Cultura ha de regular l’organització i els continguts de
les proves de certificació.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2009 per la
qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 57 EXT. de 20 d’abril), en la Secció II regula l’accés a la modalitat d’ensenyament lliure de les escoles oficials d’idiomes (EOI).

Miquel Mestre Morey

ANNEX
Instruccions
1. Es convoca la prova de certificació per a l’alumnat no presencial en les
convocatòries ordinària i extraordinària del nivell C1 de l’idioma anglès a l’EOI
de Maó per al curs 2010-11.
2. La inscripció per a la realització de la prova s’ha de fer a la secretaria
de l’EOI de Maó en el període comprès entre els dies 11 i el 18 de març de 2011,
ambdós inclosos, segons l’horari que determini el centre.
3. El lloc de realització de la prova, tant per a la convocatòria ordinària
com per a l’extraordinària, és la seu central de l’EOI de Maó. En cap cas no s’ha
de permetre la realització de la prova a una EOI diferent ni s’ha d’autoritzar el
trasllat d’expedient de l’alumnat lliure.
4. La documentació necessària, les condicions per a la inscripció, el contingut, elaboració, descripció, format, administració i data de la prova, les qualificacions, reclamacions, recursos i resolució d’incidències, són les que s’estableixen en la Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 31 de gener de 2011 per la qual es convoquen les
proves de certificació dels nivells de determinats idiomes per a l’alumnat no
presencial de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs
2010/2011 (BOIB núm. 25, de 19 de febrer).

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

El punt 1 de l’article 51 de l’Ordre esmentada estableix que el procés de
matriculació i de realització de proves s’ha de fer d’acord amb la resolució específica que ha de publicar la Direcció General de la qual depenen aquests tipus
d’ensenyaments.
La Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 31 de gener de 2011 convoca les proves de certificació dels nivells de determinats idiomes per a l’alumnat no presencial de les
escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2010/2011 (proves lliures).
A la Resolució esmentada s’estableixen els idiomes, nivells i lloc de realització de les proves. El nivell C1 de l’idioma anglès a l’escola oficial d’idiomes de Maó no s’hi inclou. La direcció general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent, per tal de facilitar la certificació del nivell C1 de l’idioma anglès per a l’alumnat no presencial, ha estimat oportú autoritzar que es
faci una prova de certificació d’aquest nivell i idioma a l’EOI de Maó per a les
persones que viuen, treballen o estudien a l’illa de Menorca.
Per tot això,
RESOLC
Primer
Autoritzar l’escola oficial d’idiomes de Maó perquè es faci una convocatòria de la prova de certificació del nivell C1 de l’idioma anglès per a l’alumnat
no presencial a l’EOI de Maó per al curs 2010-2011, d’acord amb les instruc-

Num. 4661
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears de 8 de febrer de 2011 per la qual se cita a termini les
persones interessades en el recurs contenciós administratiu de
procediment ordinari núm. 387/2010, interposat per la Central
Sindical Independent i de Funcionaris (CSI-F)
Fets
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI-F) ha interposat un
recurs contenciós administratiu —actuacions núm. 387/2010, que se segueixen
pel procediment ordinari a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears— contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d’11 de maig de 2010 per la qual es
convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup de
gestió de la funció administrativa (BOIB núm. 75, de 20 de maig de 2010).
Fonaments de dret
1.L’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2.L’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Por tot això, dict la següent
Resolució

