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BOIB

Num. 29

Centre: CREU VERMELLA (SA) - CEE SON FERRIOL (07004023)
Funció: 0590018 PSICOLOGIA I PEDAGOGIA
Plantilla Ocupades
1
1
Funció: 0591204 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOBLE
Plantilla Ocupades
1
1
Funció: 0591216 OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
Plantilla Ocupades
1
0

—o—
Num. 3675
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de febrer de
2007, per la qual s’aproven i es publiquen les plantilles i la relació de llocs de treball vacants dels cossos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació.
Mitjançant Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 d’octubre de
2006 (BOIB núm. 160, de 14-11-2006) es va fer pública la convocatòria de concurs de trasllats adreçades als funcionaris dels cossos d’inspectors al servei de
l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació.
La base segona de l’esmentada Ordre disposa que, prèviament a la resolució provisional del concurs, la Direcció General de Personal Docent ha de
determinar els llocs de treball vacants que s’han d’oferir als concursos de trasllats i n’ha d’ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per això, a proposta de les direccions generals de Planificació i Centres i
de Personal Docent,

24-02-2007

Funció: 0510600 INSPECCIÓ EDUCATIVA
Plantilla Ocupades
2
1
Centre: PALMA - SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA (07506021)
Funció: 0509600 INSPECCIÓ EDUCATIVA
Plantilla Ocupades
3
3
Funció: 0510600 INSPECCIÓ EDUCATIVA
Plantilla Ocupades
20
19

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3783
Acord del Consell de Govern de 16 de febrer de 2007, de concessió de la Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb distintiu blanc
al senyor Joan Nicolau Garí.
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta del, conseller
d’Interior en sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2007, adopta entre altres l’acord següent:
‘Primer. Concedir la Medalla al Mèrit de Protecció Civil amb distintiu
blanc al senyor Joan Nicolau Garí per la seva tasca continuada de foment i
suport al voluntariat de protecció civil.
Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’

Resolc:
Primer. Publicar, en l’annex adjunt, la plantilla i la relació de llocs de treball vacants dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i
d’inspectors d’Educació.

La secretària del Consell de Govern,
(en funcions)
Maria Rosa Puig Oliver
Palma, 16 de febrer de 2007

Segon. Definir com a vacants i en conseqüència considerar que són objecte del concurs de trasllats convocats per l’Ordre citada les places lliures que
resultin de la diferència entre la plantilla orgànica i les ocupades pels inspectors
d’educació, tal com figuren en el següent annex d’aquesta Resolució.
Tercer.- Contra aquesta Resolució, 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 Resolució, 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 potestatiu 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 Resolució 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, 15 de febrer de 2007
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
Annex 1. Cossos d’inspectors d’educació
Centre: EIVISSA - D. T. D’EDUCACIO A EIVISSA-FORMENTERA (07506031)
Funció: 0510600 INSPECCIÓ EDUCATIVA
Plantilla Ocupades
3
3
Centre: MAÓ - D. T. D’EDUCACIO A MENORCA (07506041)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3663
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de febrer de 2007,
de cessament i nomenament d’un membre del Consell de
Direcció del Consorci de l’Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balears
Per Acord del Consell de Govern de dia 22 d’abril de 2005 es va aprovar
la modificació dels estatuts del Consorci de l’Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 3 de maig de 2005). L’article 13 estableix que el Consell de Direcció, màxim òrgan de govern del Consorci, estarà
format, entre d’altres, per dos representants designats pel rector de la Universitat
de les Illes Balears.
Per Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de juliol de 2003
(BOIB núm.110, de 2 d’agost de 2003) es va procedir al nomenament dels
vocals del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears.
L’article 13.4 dels estatuts de l’AQUIB preveu que els membres del
Consell de Direcció cessaran quan siguin revocats com a vocals per les persones o òrgans que els varen designar.
Vist l’escrit de la Universitat de les Illes Balears comunicant la substitució del Sr. Sergio Alonso Oroza com a membre del Consell de Direcció de
l’AQUIB per la Sra. Esperança Munar Muntaner.
Atès que l’article 13.2 dels estatuts de l’AQUIB preveu que el president i
els vocals del Consell de Direcció seran nomenats pel conseller competent en
matèria d’universitat i el nomenament se publicarà en el Butlletí Oficial de les

