
d’Atenció Primària Sector Ponent, amb contracte d’alta adreça, dicto el següent:

Resolució 

Adjudicar el lloc de treball convocat al següent aspirant:

- Dº Alfredo Sebastian Garcia DNI: 35012245N

Interposició de recursos 
Contra aquesta resolució -que esgota la via administrativa- pot interposar-

se un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un mes a
explicar des de l’endemà a 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 pot interposar-se directament un recurs contenciós-administratiu
davant els jutjats del contenciós-administratiu de Palma en el termini de dos
mesos a explicar des de l’endemà a 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 juris-
dicció contenciós-administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
es consideri procedent interposar.

Palma, 2 de juliol de 2012

El Director Gerent sector ponent
Juan Sanz Guijarro

Carmen Castro Gandasegui
P.D. Consellera de Salut i Consum (RD. 31/07/2007)

— o —

Num. 13490
Resolució del director gerent de la Fundació Hospital Comarcal
d’Inca de 02  de julio de 2012 per la qual s’adjudica, pel proce-
diment de lliure designació, el lloc de Sotsdirector Mèdic
d’Atenció Primària de Mallorca del Sector Tramuntana. 

Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el que
disposa la Resolució del director gerent de la Fundació Hospital Comarcal
d’Inca de 13 de juny de 2012, per la qual es convoca, pel procediment de lliure
designació, el lloc de Sotsdirector Mèdic d’Atenció Primària de Mallorca del
Sector Tramuntana, dict la següent 

Resolució
1. Adjudicar el lloc convocat a la Sra. Angels Gensana López. Aquest

nomenament li confereix els drets i deures propis de la seva categoria d’acord
amb la normativa vigent i sortirà efectes des del mateix dia de la publicació d’a-
questa resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Notificar la present resolució a la persona interessada.
3. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de la Fundació Hospital

Comarcal d’Inca.
4. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos
Contra la present Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant aquesta Gerència, en el ter-
mini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta
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 els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comp-
tadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb el
que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consi-
deri procedent interposar-hi. 

Inca, 02 de juliol de 2012.

El director gerent de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca.
Félix Sánchez Díaz.

— o —

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

Num. 13568
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de
juny de 2012 de nomenament de determinats membres, titulars i
suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears 

L’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, disposa que
els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats per ordre
del conseller competent en matèria d’educació, d’acord amb les propostes for-
mulades pels grups corresponents en els termes que es determinin reglamentà-
riament. 

El Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de per-
sonal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques,
que té per objecte adaptar i aplicar mesures per reduir despeses en matèria de
personal al servei de les administracions públiques de les Illes Balears i altres
institucions autonòmiques, modifica, en la disposició final segona, el Text refós
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
112/2001, en el sentit de reduir la representació dels diferents sectors en el
CEIB.

Per tal de constituir el Consell Escolar de les Illes Balears amb l’estructu-
ra resultant de la modificació, la disposició addicional dotzena del Decret llei
5/2012 disposa que, a partir de l’entrada en vigor, cessin en el càrrec tots els
membres del Consell, excepte el president, el vicepresident i el secretari, que
han de continuar en funcions fins que no es constitueixi el nou Consell.

Formulades les propostes dels diferents sectors representats, el president
en funcions del Consell Escolar de les Illes Balears, mitjançant un escrit de 29
de juny de 2012, ha proposat el nomenament dels nous integrants del CEIB, d’a-
cord amb la nova composició fixada per la normativa.

Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legisla-
tiu 112/2001, dict la següent

ORDRE

Primer
Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears les perso-

nes que s’indiquen tot seguit:

Grup A: representants del professorat

En Representació De L’stei-I:
Titular: Sr. Gabriel Caldentey Ramos
Suplent: Sr. Cosme Orell Bonet
Titular: Sra. M. Antònia Font Gelabert
Suplent: Sra. Catalina Vanrell Berga
Titular: Sr. Paulí Aguiló Vicente
Suplent: Sr. Ramon Mondéjar Coll

En Representació D’anpe:
Titular: Sr. Antoni Martorell Cànaves
Suplent: Sr. Víctor Villatoro González

En Representació D’uso:
Titular: Sr. Ismael Alonso Sánchez
Suplent: Sr. Jordi Gual Martínez

Grup B: Representants Dels Pares I Mares D’alumnes

En Representació De La Faib:
Titular: Sra. Cristina Fiol Fluixà
Suplent: Sra. Margarita Izcue Capó

En Representació De La Confaecib:
Titular: Sr. Jaume Salas Roca
Suplent: Sr. Javier Blas Guasp
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Grup E: Representants Titulars Centres Privats

En Representació De Fere-Ceca-Ecib:
Titular: Sr. Marc González Sabater
Suplent: Sra. Margalida Llabrés Botellas

Grup G: Representants De Les Organitzacions Patronals

En Representació De Cece:
Titular: Sra. Magdalena Mateu Gelabert
Suplent: Sr. Víctor Castillo Sans

En Representació D’eig-Ecib:
Titular: Sr. Bernat Alemany Ramis
Suplent: Sr. Joan Ramon Reus

Grup H: Representants De La Conselleria D’educació, Cultura I
Universitats

Titular: Sr. Fernando Alcántara Rivero
Titular: Sr. Jordi Llabrés I Palmer

Grup I: Presidents Dels Consells Escolars Insulars

Pel Consell Escolar De Menorca:
Titular:  Sra. María Dolores Tronch Folgado
Suplent: Sr. Joan Carles Forcada Moll

Pel Consell Escolar D’eivissa:
Titular: Sr. Santiago Marí Torres
Suplent: Sra. Olga Martínez Parra

Pel Consell Escolar De Formentera:
Titular: Sra. Esperança Riera Riera
Suplent: Sra. Kathrine Wenham Cook

Grup K: Representants Dels Consells Insulars 

Pel Consell Insular De Mallorca:
Titular: Sra. Coloma Terrasa Ventayol
Suplent: Sra. Antònia Roca Bellinfante

Pel Consell Insular De Menorca:
Titular: Sra. M. Nieves Baillo Vadell
Suplent: Sr. Fernando Francisco Vivó Truyols

Pel Consell Insular D’eivissa:
Titular: Sra. Belén Torres Teva
Suplent: Sr. Joan Ferrer Ferrer

Pel Consell Insular De Formentera:
Titular: Sra. Sònia Cardona Ferrer
Suplent: Sr. Santiago Juan Juan

Grup L: Representants De La Universitat De Les Illes Balears

Titular: Sr. Martí X. March Cerdà
Suplent: Sra. Maria Lluïsa Mir Pozo

Grup M: Personalitats De Prestigi Reconegut

Titular: Sr. Gabriel Timoner Sampol
Titular: Sr. Mateu Cañellas Crespí

Grup N: Representants Del Col·Legi De Doctors I Llicenciats

Titular: Sr. Guillem Estarellas Valls
Suplent: Sra. Francisca Trias Company

Grup O: Representants De Les Cooperatives D’ensenyament

Titular: Sr. Enric Pozo Mas
Suplent: Sr. Francesc Xavier Seguí Gelabert

Secretària: Sra. María Del Carmen Marino López

Segon
D’acord amb l’article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són

nomenats per un període de quatre anys, sens perjudici de les previsions sobre
renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l’apartat 1 i dels can-
vis que es puguin produir en la composició del Consell per les causes previstes
en l’apartat 2 del mateix article 10.

Tercer
Aquesta Ordre tindrà efectes el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de juny de 2012

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

— o —

Num. 13496
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 28
de juny de 2012 per la qual es convoquen ajudes de desplaça-
ment per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis uni-
versitaris durant l’any acadèmic 2011-2012

L’article 36.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que, en matèria d’ensenya-
ment universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva, sens perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la
coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats
i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.

Així mateix, l’Estatut, en l’article 3, empara la insularitat del territori de
la comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial.
Per això preveu que els poders públics, de conformitat amb el que estableix la
Constitució, garanteixin la realització efectiva de totes les mesures necessàries
per evitar que del fet diferencial es puguin derivar desequilibris econòmics o de
qualsevol altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comu-
nitats autònomes. 

L’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
preveu també, en l’apartat primer, que en relació amb les beques i ajudes a l’es-
tudi s’han de tenir en compte la singularitat dels territoris insulars i la distància
al territori peninsular per afavorir la mobilitat i les condicions d’igualtat en l’e-
xercici de l’educació dels alumnes d’aquests territoris.

Fonamentant-se en l’article 138 de la Constitució espanyola, l’article 17
de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, fa
referència a la compensació de la insularitat en matèria educativa. Aquesta com-
pensació ha de preveure les necessitats dels alumnes que han de cursar estudis
universitaris no impartits al territori de les Illes Balears, i també la doble insu-
laritat que han de suportar els alumnes de Menorca i de les Pitiüses. Així, des de
l’any acadèmic 1999-2000, el Pla Estatal de Beques ha previst el fet insular de
les persones sol·licitants amb residència familiar a la nostra comunitat i ha aug-
mentat la quantitat econòmica de les beques, tant les de caràcter general com les
de mobilitat.

Tot i que considera positives les mesures adoptades en aquest Pla, la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats té la voluntat de continuar amb la
política d’ajudes econòmiques per als alumnes universitaris de les Illes Balears
iniciada en anys anteriors per garantir, d’una banda, una prestació homogènia i
eficaç del servei públic de l’educació que permeti corregir les desigualtats per
motius d’insularitat dels alumnes de les Illes Balears, i, de l’altra, per afavorir,
dins les limitacions pressupostàries de la Conselleria, la qualitat, la competèn-
cia i l’excel·lència en el rendiment acadèmic de la nostra comunitat università-
ria.

D’aquesta compensació econòmica per desplaçament se’n beneficiaran, si
compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals
s’han d’haver matriculat, els alumnes de les Illes Balears que s’hagin de des-
plaçar fora de l’illa de residència per cursar estudis universitaris oficials sempre
que aquests estudis no es puguin fer, a l’illa de residència, a la Universitat de les
Illes Balears o no hagin obtingut plaça, a l’illa de residència, a la Universitat de
les Illes Balears o a cap dels seus centres adscrits. 

Per valorar l’excel·lència, l’esforç i el rendiment acadèmic dels alumnes,
reconèixer oficialment els mèrits dels que demostren una especial dedicació als
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