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Núm. 4 4

1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis Col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la
comissió negociadora esmentada.
2.- Publicar aquesta resolució i el conveni esmentat en el BOIB.
Palma, 7 de Març de 2001
El Director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

(Vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —-

CONSELLERIA DE TURISME
Núm. 7479
Rectificació d’errors a l’Ordre del conseller de Turisme de 29 de
març de 2001, per la qual es convoquen ajudes per a la neteja de
zones d’afluència turística a municipis costaners de baixa
implantació d’oferta d’allotjament, publicada per edicte 7012 al
BOIB núm. 42, de 5 d’abril
En l’article 1, on diu:
«La Conselleria de Turisme, amb càrrec a la partida pressupostària 12101
751A01 46000 10000, consignada en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i per un import màxim de 10.000.000 de pessetes,
convoca ajudes per a la realització de l’activitat de neteja de zones d’afluència
turística, d’acord amb l’article 3, en els municipis que compleixin els requisits
que es determinen en l’article següent.
Hi ha de dir:
«La Conselleria de Turisme, amb càrrec a la partida pressupostària 12101
751A01 46000 10000, consignada en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i per un import màxim de 10.000.000 de pessetes
(60.101,21 euros), convoca ajudes per a la realització de l’activitat de neteja de
zones d’afluència turística, d’acord amb l’article 3, en els municipis que
compleixin els requisits que es determinen en l’article següent».
En l’article 6, en l’apartat 1, en el segon incís, on diu:
«La Conselleria de Turisme recomana que, en cas que no s’hi pugui
presentar la documentació en termini, la sol·licitud s’hi trameti per fax, telegrama
o qualsevol altre mitjà pel qual pugui quedar constància i justificant de la data de
tramesa, del lloc i la forma de presentació de la documentació, a l’efecte que la
Comissió Avaluadora ho tingui en compte en el moment d’analitzar i comparar
les peticions presentades.»
Hi ha de dir:
«Es recomana que si no es presenta la documentació a la Conselleria de
Turisme, es trameti per fax, telegrama, o qualsevol altre mitjà del qual pugui
quedar constància, avís sobre la data, el lloc i la forma de presentació de la
documentació, a l’efecte que la Comissió Avaluadora ho tingui en compte en el
moment d’analitzar i comparar les peticions presentades.»
Celestí Alomar i Mateu
Conseller de Turisme
Palma, 3 d’abril de 2001
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 7384
Correcció d’errors de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura
de dia 12 de març de 2001, per la qual es nomenen els membres
del Consell Escolar de les Illes Balears
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001,
per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, s’ha
advertit un error en la versió castellana, i atès l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
amb la finalitat d’esmenar-lo, es fa la correcció següent:

5105

12-04-2001

On diu:
1.Designo miembros del Consejo Escolar de las Illes Balears por un
periodo de cuatro años a las personas siguientes:
a)
Representantes del profesorado de los niveles educativos de la
enseñanza no universitaria de las Illes Balears, propuestos por las asociaciones
y organizaciones sindicales.
STEI. Gabriel Caldentey Ramos, Vicenç Garcia Fuster, Onofre Martí Mir,
Joana Torres Yern, Neus Santaner Pons, Francesca Rigo Pons.
FETE-UGT. Titular: Andreu Ferrer Gomila. Suplente: Maria Alarcón
Bigas.
USO. Rafael Pons Campos.
ANPE. Adolfo Fernández Rodado.
FECCOO. Queda pendiente la propuesta de nombramiento.
Ha de dir:
1.Designo miembros del Consejo Escolar de las Illes Balears por un
periodo de cuatro años a las personas siguientes:
a)
Representantes del profesorado de los niveles educativos de la
enseñanza no universitaria de las Illes Balears, propuestos por las asociaciones
y organizaciones sindicales.
STEI. Gabriel Caldentey Ramos, Vicenç Garcia Fuster, Onofre Martí Mir,
Joana Torres Yern, Neus Santaner Pons, Francesca Rigo Pons.
FETE-UGT. Andreu Ferrer Gomila.
USO. Rafael Pons Campos.
ANPE. Adolfo Fernández Rodado.
FECCOO. Queda pendiente la propuesta de nombramiento.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
Palma, 2 d’abril de 2001
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 7267
Resolució del Director General de la Funció Pública, de 29 de
març de 2001, per la qual es cita a termini les persones interessades
en el recurs contenciós administratiu núm. de procediment abreujat
35/2001, interposat pel Sr. Antoni Aguiló Ramón.
La Conselleria d’Interior de les Illes Balears mitjançant la present resolució,
fa saber que el Sr. Antoni Aguiló Ramón ha interposat recurs contenciós
administratiu, actuacions núm. 35/2001, que es segueix pels tràmits del
procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 de Palma
de Mallorca, contra la Resolució del conseller d’Interior, publicada el 13/01/
2001, per la qual es fa pública la proposta definitiva d’adjudicacions i el
nomenament dels funcionaris que han obtingut plaça en el concurs per al
proveïment de llocs de treball de l’Administració de la CAIB, convocat mitjançant
Decret 105/2000, de 7 de juliol.
Es fa públic en compliment del que disposa l’article 49 de la Llei reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació a l’article 59 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
a l’efecte que serveixi de citació a termini a les persones interessades, per tal que,
si el seu dret escau, puguin comparèixer en qualitat de demandats, personant-se
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca en el
termini de nou dies des de la publicació d’aquesta resolució, fent-los saber que
si es personen fora de l’indicat termini, se les considerarà com a part, sense que
per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no
es personen oportunament continuarà el procediment en els seus tràmits, sense
que escaigui fer-los cap notificació.
Marratxí, 29 de març de 2001
EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Jaume Colom i Adrover
— o —-

