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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 5675
Resolució del President del Patronat de la Fundació Hospital
Comarcal d’Inca de 19 de març de 2012 per la qual es convoca,
pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Director
de Gestió de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca, amb contracte d’alta direcció, regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost
De conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb
l’informe previ de la conselleria competent en matèria de funció pública, dict la
següent
Resolució
1. Acordar la convocatòria pública del lloc de treball de director de gestió, pel procediment de lliure designació i amb contracte d’alta direcció. Aquest
lloc de treball té les funcions següents:
- Establiment de l’estructura de la gestió econòmica de la fundació.
- Disseny dels projectes per a la millora de l’organització en l’àmbit econòmic.
- Direcció, impuls i coordinació de les àrees: financera, pressupostaria i
contable i sistemes d’informació i comunicació, àrea de control de gestió que
engloba quadres de comandament, reporting i contractes de gestió.
- Establiment de sinèrgies amb altres directius dintre de les estructures
públiques de sanitat.
Les persones aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatòria
han de complir els requisits que s’indiquen a continuació:
a)Titulació: Posseir la titulació de llicenciatura o diplomatura universitària o equivalent.
b)Tenir la capacitat funcional necessària per a complir les tasques derivades del nomenament.
c)Tenir complerts setze anys i no sobrepassar l’edat de jubilació forçosa.
d)No haver estat separada del servei de qualsevol administració pública o
servei de salut mitjançant un expedient disciplinari durant els sis anys anteriors
a la convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per a exercir funcions
públiques ni per a la professió corresponent.
e)Si es tracta d’una persona amb nacionalitat d’altres estats, no estar inhabilitada per una sanció o una pena per a l’exercici professional o per a accedir a
funcions o a serveis públics en un estat membre, ni haver estat separada per una
sanció disciplinària d’algun dels seus serveis públics o administracions durant
els sis anys anteriors a la convocatòria.
Han d’adjuntar a la sol·licitud un currículum en el qual han de constar les
dades següents:
- Títols acadèmics.
- D.N.I. o Passaport.
- Llocs de treball que hagin ocupat.
- Experiència professional i de gestió econòmica i pressupostària.
- Estudis, cursos, ponències, publicacions, coneixements d’idiomes i qualsevol altre mèrit que considerin oportú fer-hi constar.
- Principalment es valoraran la formació i l’experiència professional relacionades amb les funcions que s’hagin d’acomplir.
2. Les persones aspirants han d’adjuntar la documentació que justifiqui els
mèrits al·legats. També poden adjuntar publicacions, informes i qualsevol altre
document que considerin oportú.
3. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en
el termini de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB. S’han de formalitzar en el Registre General
de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca o per mitjà d’alguna de les vies que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. Es constituirà una comissió d’avaluació formada per les persones
següents:
- President: Jaime Coll Morey, Grup tècnic de la funció administrativa .
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- Vocal: Oscar González Antequera, cap del Servei de Personal Estatutari.
- Secretari: Rafael Estades Soto, cap del Servei de Relacions Laborals.
5. Aquesta convocatòria es resoldrà per mitjà d’una resolució del
President del Patronat Fundació Hospital Comarcal d’Inca, que es publicarà en
el BOIB.
6. Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de la resolució,
d’acord 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 relació amb 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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs
que es consideri procedent interposar-hi.
Palma, 19 de març de 2012
El President del Patronat de la
Fundació Hospital Comarcal d’Inca
Carmen Castro Gandasegui

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 5978
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 23
de març de 2012 per la qual s’adjudiquen els Premis
Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2010-2011
L’Ordre EDU/2128/2011, de 15 de juliol, per la qual es creen i regulen els
Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior establerts per la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 3, disposa que per a
cada família professional podran concórrer als Premis Nacionals de Formació
Professional de Grau Superior que anualment convocarà el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, els alumnes que hagin obtingut prèviament Premi
Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior convocats en la seva
comunitat autònoma, en el seu àmbit de competència, d’acord amb el que estableix l’Ordre esmentada.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats preveu mesures per
potenciar la formació professional i reconèixer la trajectòria acadèmica i professional de qualitat basada en el treball, la dedicació i l’esforç de l’alumnat que,
havent acabat els ensenyaments de formació professional, hagi demostrat un
rendiment brillant en els seus estudis, com també una major maduresa professional.
La convocatòria anual dels Premis Extraordinaris de Formació
Professional de Grau Superior, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer
als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior, representa un
incentiu per a tots aquells alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en
la preparació acadèmica.
Per tot això, atesa la proposta del Jurat de Selecció i la proposta de
Resolució elevada pel director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional, de 22 de març, per la qual es proposen els alumnes per a l’obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs
2010/2011, dict la següent
RESOLUCIÓ
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Primer
Adjudicar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al
curs 2010/2011 als tretze alumnes que s’indiquen en l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon
Cada alumne premiat ha de rebre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats un diploma acreditatiu d’aquesta distinció.
Aquesta distinció ha de ser anotada, mitjançant diligència del secretari del centre on es va realitzar la inscripció, en l’expedient acadèmic i en el llibre de qualificacions de formació professional dels alumnes que han obtingut un Premi Extraordinari.
Tercer
Els premiats poden optar, prèvia inscripció, a concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior que convoqui el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
Quart
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació, Cultura i
Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 i 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 de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 23 de març de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans
ANNEX
Relació d’alumnes que han obtingut un Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior corresponent al curs 2010/2011
Alumnes

Cicle formatiu

Família professional

Centre

Iglesias Gómez, Miren Josune
Fullana Sánchez, Margarita
Floriach Ganduxer, Andrea
Muñoz Laso de la Vega, Francisco Javier
Sánchez Moreno, Alicia Coloma
Guerrero Haro, Sergio
Pascual Oliver, Pedro
Parras Nadal, Diana Teresa
Garau Roselló, Miguel
Ferrer Pérez, Aurora de la Paz
Sojo Calvo, Jorge

Laboratori de diagnòstic clínic
Secretariat
Animació d’activitats físiques i esportives
Gestió d’allotjaments turístics
Educació infantil
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Gestió comercial i màrqueting
Prevenció de riscos professionals
Imatge
Assessoria d’imatge personal
Desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions topogràfiques
Navegació, pesca i transport marítim
Automoció

Maritimopesquera
Transport i manteniment de vehicles

CIFP Nauticopesquera
IES Juníper Serra

Torres Fuertes, Pedro
Hidalgo Mairata, Jaime

Qualif.
final
Sanitat
IES Francesc de Borja Moll
10
Administració i gestió
CC Sant Josep Obrer
9,80
Activitats físiques i esportives
IES Algarb
9,73
Hoteleria i turisme
IES Calvià
9,67
Serveis socioculturals i a la comunitat IES Mossèn Alcover
9,50
Informàtica i comunicacions
IES Joan Ramis i Ramis
9,33
Comerç i màrqueting
IES Berenguer d’Anoia
9,25
Instal·lació i manteniment
IES Pasqual Calbó i Caldés
8,90
Imatge i so
IES Juníper Serra
8,80
Imatge personal
IES Francesc de Borja Moll
8,63
Edificació i obra civil
IES Politècnic
8,57
8,56
8,55

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 5815
Resolució del conseller de Turisme i Esports de 19 de març de 2012, per la qual es modifica la Resolució del conseller de Turisme i Esports de
data 2 de desembre de 2011, per la qual es fixen els preus públics dels serveis corresponents a l’Escola de Vela Calanova, per a l’exercici de 2012
Mitjançant Resolució del conseller de Turisme i Esports de 2 de desembre de 2011, publicada al BOIB núm. 187 de 15.12.11, es varen fixar el preus públics
dels serveis corresponents a l’Escola de Vela Calanova per a l’exercici 2012.
D’acord amb la memòria justificativa de data 09.03.2012, la directora de l’Escola Nacional de Vela Calanova proposa la modificació de la Resolució del conseller de Turisme i Esports de 2 de desembre de 2011, pels següents motius: a) L’omissió dels preus públics de vela Infantil categoria ‘Mini-infantil’ i ‘Regata’, de
vela Lleugera, categoria de ‘Regata’, i els corresponents a ‘Iniciació’ i ‘Perfeccionament’ de Surf a vela per a la temporada baixa; b) L’errada quant a la denominació del ‘Carnet Jove’ com a Carnet Jove del Govern de les Illes Balears; c) L’omissió del preu públic en temporada alta ‘d’Allotjament’ a l’apartat de l’Internat;
d) La manca de previsió del descompte per a les persones amb discapacitat; e) L’omissió de la paraula ‘Nacional’ al nom complet de l’Escola Nacional de Vela
Calanova.
Per tot això, i per tal de modificar la Resolució del conseller de Turisme i Esports de 2 de desembre de 2011, dict la següent

