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Num. 151

ria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i a la normativa que li
sigui d’aplicació.
ANNEX 2
Sol·licitud d’ajuts per a accions especials de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació. Any

25-10-2008

Article 1.
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la persona
que tot seguit s’indica, agraint la seva col·laboració:
Grup b: Representants de pares i mares d’alumnes
En representació de la Federación de APAS de las Islas Baleares (FAIB)
- Titular Arnau Seguí Gornés

Dades de l’entitat sol·licitant de l’ajuda
Article 2.
Nomenar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears la persona que a continuació es relaciona:
Grup b: Representants de pares i mares d’alumnes
En representació de la Federación de APAS de las Islas Baleares (FAIB)
- Titular Juana Cristina Fiol Fluixa

NIF:
Centre/institució/empresa:
Dades de l’investigador responsable
Cognoms:
NIF:
Departament:
Adreça del centre:
Població:
Telèfon:
Fax:
Càrrec/categoria professional:

Nom:

Codi postal:
Adreça electrònica:

Títol de l’acció
Durada
Data d’inici / /
Data d’acabament / /
Pressupost total de l’acció:
Pressupost sol·licitat:
Tipus d’acció (s’ha d’indicar amb una creu el tipus d’acció (vegeu l’apartat
2.2 de la Resolució):
( ) Organització de congressos i seminaris
( ) Presentació de propostes a les convocatòries del Programa marc de la
Unió Europea
( ) Constitució de grups interdisciplinaris
( ) Realització d’agendes
( ) Constitució, consolidació i manteniment de xarxes
( ) Suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats
d’R+D
( ) Suport a programes concrets d’interrelació i intercanvi de coneixements
entre actors de l’entorn científic i empresarial
( ) Reforçament de les necessitats d’equips tecnològics dels grups d’R+D+I i
centres tecnològics
Com a sol·licitant, declar que són certes i completes les dades d’aquesta
sol·licitud, com també tota la documentació annexa i em compromet, si obtenc
l’ajuda, a complir les condicions que s’especifiquen en la Resolució.

Signatura de l’investigador
Responsable

de

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 d’octubre de 2008

Dades relatives a l’acció especial

,

Article3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent a la del vocal titular
substituït.

de
Vistiplau del Vicerectorat de
Recerca o responsable de l’entitat

DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT
TECNÒLOGIC I INNOVACIÓ

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

—o—
Num. 20003
Resolució de la directora general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura de dia 20 d’octubre de 2008 per
la qual es convoquen les proves de l’any 2009 per a l’obtenció
dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la
Direcció General de Política Lingüística
Atès el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació
de coneixements de català, publicat en el BOIB de 21 de setembre de 2004, i en
especial els articles 10, 11, 12 i 13, i fent ús de les atribucions que aquesta normativa em confereix, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Convocar les proves de les convocatòries de l’any 2009 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català.
Segon. Aprovar les bases que han de regir les convocatòries de proves,
que s’adjunten a aquesta Resolució com a annex 1.
Tercer. Nomenar els membres dels tribunals, que apareixen a l’annex 2
d’aquesta Resolució.
Quart. Autoritzar els tribunals perquè proposin, si ho creuen necessari, el
nomenament de personal auxiliar per elaborar, administrar i corregir les proves,
el qual actuarà sempre sota la direcció de cada tribunal i no intervindrà en la
qualificació final dels exercicis.

—o—

Cinquè. Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el BOIB.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició davant la directora general de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, 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, o un 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, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Num. 19710
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 7 d’octubre
de 2008, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb l’escrit rebut de la Federación de APAS de las Islas Baleares
(FAIB) , en relació al nomenament de nous membres, titulars i suplents, del
Consell Escolar de les Illes Balears en substitució d’anteriors membres representants de l’esmentada organització.
En base a la proposta de substitució de representants, titulars i suplents,
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia set d’octubre
de 2008, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de
les Illes Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la
següent:
ORDRE

Palma, 20 d’octubre de 2008
La directora general de Política Lingüística
Margalida Tous i Ferrer

