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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 1297
Decret 1/2006, de 25 de gener, del president de les Illes Balears,
pel qual es modifica el Decret 26/2004, de 21 de setembre, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura
orgànica bàsica de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Ateses les funcions desenvolupades respectivament per la Direcció
General d’Administració i Inspecció Educativa i per la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació
i Cultura, per raons organitzatives, es considera que les tasques relatives a la
coordinació de programes educatius internacionals han de ser assumides per la
Direcció General d’Administració i Inspecció Educativa, la qual cosa fa necessària la modificació de l’estructura orgànica de la Conselleria d’Educació i
Cultura establerta pel Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les
Illes Balears, modificat pel Decret 9/2005, de 30 de maig, del president de les
Illes Balears.
Així, en el marc del que disposen els articles 11 c) i 38.3 a) de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i l’article 8.2 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,

28-01-2006

adjunt, és realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern, a proposta del
titular de la conselleria competent en matèria de treball.
D’altra banda la disposició transitòria del Decret 77/2004, disposa que
fins que no es nomeni, d’acord a la normativa aplicable, el director adjunt del
Centre d’Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears, aquest càrrec serà
exercit a tots els efectes per la persona que en començar a vigir aquest Decret,
ocupi el càrrec de Subdirector de Planificació de l’Institut de Salut Laboral de
les Illes Balears.
Per això, a proposta del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 27 de gener de 2006,
DECRET
Article únic.
Atesa la renúncia voluntària, s’acorda el cessament del Sr. Pere Nadal
Serra, subdirector de planificació del extingit Institut de Salut Laboral de les
Illes Balears, tot agraint-li els serveis prestats.
Disposició final.
Aquest decret entrarà en vigor el dia 1 de febrer de 2006
Palma, 27 de gener de 2006
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller de Treball i Formació,
Cristóbal Huguet Sintes

DECRET
Article únic. Modificació del Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Conselleria d’Educació i Cultura
1. Es modifica l’article 5 del Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Conselleria d’Educació i Cultura, que passa a tenir la redacció següent:
« Article 5
La Direcció General d’Administració i d’Inspecció Educativa exerceix les
funcions relatives a l’ensenyament de llengües, la coordinació de programes
internacionals, la inspecció educativa i les relatives a les noves tecnologies en
l’àmbit educatiu.»
2. Es modifica l’article 6 del Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Conselleria d’Educació i Cultura, que passa a tenir la redacció següent:
« Article 6
La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
exerceix les funcions relatives a l’ordenació acadèmica, innovació educativa i
formació permanent del professorat. Assumeix també l’educació especial i l’atenció a la diversitat, així com la cooperació i solidaritat en l’àmbit educatiu.»

—o—
Num. 1342
Decret 3/2006, de 27 de gener, pel qual es nomena a la Sra.
Antonia Puigros Rebassa, Directora Adjunta del Centre
d’Estudis i Programes de les Illes Balears.
L’article 8 del Decret 77/2004, de 10 de setembre, pel qual es crea i regula el Centre d’Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears (BOIB 134, de
25 de setembre de 2004), disposa que el nomenament i el cessament del director adjunt, és realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern, a proposta del
titular de la conselleria competent en matèria de treball.
Per això, a proposta del conseller de Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 27 de gener de 2006,
DECRET
Article únic
Se nomena a la Sra. Antonia Puigrós Rebassa, Directora Adjunta del
Centre d’Estudis i Programes de les Illes Balears.
Disposició final.
Aquest decret entrarà en vigor el dia 1 de febrer de 2006.

Disposició final única
Aquest decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de gener de 2006
El president de les Illes Balears,
Jaume Matas Palou

Palma, 27 de gener de 2006
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El Conseller de Treball i Formació,
Cristóbal Huguet Sintes

—o—

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 1340
Decret 2/2006, de 27 de gener, pel qual es cessa el Sr. Pere Joan
Nadal Serra com a subdirector de planificació de l’Institut de
Salut Laboral de les Illes Balears.
L’article 8 del Decret 77/2004, de 10 de setembre, pel qual es crea i regula el Centre d’Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears (BOIB 134, de
25 de setembre de 2004), disposa que el nomenament i cessament del director

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 842
Resolució del conseller d’Interior per la qual es corregeix l’error
observat a la publicació de la versió en català de la Resolució del
conseller d’Interior, de 25 de novembre de 2005, per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al
proveïment de llocs de treball de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 179 EXT, de 29 de
novembre – Edicte 21255).
Advertit un error en la publicació de la versió en català de l’Annex II

