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Num. 168

Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o 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 del dia
següent al de la notificació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

28-11-2006

tatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura , en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Ordre al BOIB,
de conformitat 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 la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 23 de novembre de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

Disposició final segona
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

—o—

El conseller,
Francesc Fiol i Amengual

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

Palma, 14 de novembre de 2006

—o—
Num. 21415
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de les Illes Balears,
de dia 23 de novembre de 2006, de correcció de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de 14 de novembre de 2006 per la qual es fa pública la
convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit nacional de funcionaris docents dels cossos de secundària.
Advertides unes errades a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
la comunitat autònoma de les Illes Balears de 14 de novembre de 2006 per la
qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit nacional de
funcionaris docents dels cossos de secundària (edicte 20009, BOIB núm. 160,
de 14-11-2006), en relació al que s’ha publicat en el BOE núm. 272 de dia 14
de novembre de 2006 i amb la finalitat d’esmenar-les
RESOLC:
1.- Modificar l’Annex I A, en els següents apartats:
- Apartat 2.2.1
On diu:
2.2.1 Per cada any com a director a centres públics als quals corresponen
les vacants ofertes per a cada cos (vegeu nota cinquena del barem): 3,000 punts.
Per cada any com a director de Centres de Professors i Recursos o institucions anàlogues establertes per les Comunitats Autònomes en l’exercici de les
competències en matèria educativa com a funcionari de carrera del cos pel qual
participen: 3,000 punts.
Ha de dir:
2.2.1.
- Per cada any com a director/a en centres públics
docents, en Centres de Professors i Recursos o Institucions anàlogues establertes per les Administracions educatives e les seves convocatòries específiques,
així com a Director d’Agrupacions de Llengua i Cultures Espanyoles (vegeu
nota cinquena del barem): 3,000 punts.
- Apartat 2.2.2
On diu:
2.2.2 Per cada any com a vicedirector, sotsdirector, secretari o cap d’estudis i assimilats en centres públics als quals corresponen les vacants ofertes per
a cada cos (vegeu nota cinquena del barem): 2,000 punts.
Ha de dir:
2.2.2 Per cada any com a vicedirector, sotsdirector, secretari o cap d’estudis i assimilats en centres públics docents (vegeu nota cinquena del barem):
2,000 punts.
- Apartat 2.2.3
On diu:
2.2.3. Per cada any en altres càrrecs directius de centres públics als quals
corresponen les places vacants ofertes per a cada cos (vegeu nota cinquena del
barem): 1,000 punt.
Ha de dir:
2.2.3. Per cada any en altres càrrecs directius de centres públics docents
(vegeu nota cinquena del barem): 1,000 punt.
2.- Contra aquesta Ordre, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
publicació al BOIB d’aquesta Ordre , de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potes-
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Num. 21100
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 16 de novembre de
2006, per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria d’ajudes d’estímul i suport per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, per a l’any 2006
La Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA), de 5 de juny de 2006, per la qual es modifica la
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 30 de desembre de 2005 i la
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears de 27 de gener de 2006, d’ajudes d’estímul i suport per a la promoció
de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, i s’acumulen els dos procediments (BOIB núm. 87, de 20.06.06), destina al finançament d’aquesta línia
per a l’any 2006, l’import màxim de tres-cents quaranta-un mil tretze euros
(341.013,00 euros) amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA.
A causa de la importància d’impulsar la promoció de noves tecnologies en
maquinària i equips agraris, es considera oportú incrementar el crèdit que s’hi
destina.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
1. S’incrementa en noranta-vuit mil euros (98.000,00euros) el crèdit destinat a la convocatòria per a l’any 2006 de les ajudes destinades a l’estímul i
suport per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris,
previstes a la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA), de 5 de juny de 2006, per la qual es modifica
la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 30 de desembre de 2005
i la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 27 de gener de 2006, d’ajudes
d’estímul i suport per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips
agraris, i s’acumulen els dos procediments (BOIB núm. 87, de 20.06.06).
2. En virtut de l’esmentat increment, queda destinat un crèdit final per
import de quatre-cents trenta-nou mil tretze euros (439.013,00euros) a imputar
amb càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA).
Aquest import serà finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.
Segon
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 16 de novembre de 2006
La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores

—o—
Num. 20877
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 14 de novembre
de 2006, per la qual es deroga l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 27 de juny de 2006, d’aplicació, respecte determinades actuacions en el sector boví, del Decret 9/2006,
de 10 de febrer, d’encomanda de gestió en matèria de foment,
inversions i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les Illes
Balears.
Amb data 4 de juliol de 2006, es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 27 de juny de
2006, d’aplicació del Decret 9/2006, de 10 de febrer, d’encomanda de gestió en

