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3º Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional, abans del pròxim
dia 30 de març, per qualsevol dels òrgans esmentats en l’article 33.2 de la Llei
Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, als efectes que en
el propi precepte es comtemplen, així com inserir el present acord en el Bolletí
Oficial de l’Estat i en el Bolletí Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5320
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de març de
2007, de correcció d’errades de la Resolució per la qual s’aproven i es publiquen les plantilles i la relació de llocs de treball
vacants dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de
professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors i mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny, de professors de música i arts escèniques.
Advertides les errades en la Resolució del conseller d’Educació i Cultura
de dia 15 de febrer de 2007, per la qual es publiquen les plantilles i la relació de
llocs de treball vacants dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de
professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de professors de música i arts escèniques (edicte núm. 3665, BOIB núm. 29 de 24-022007), amb la finalitat d’esmenar-les es resol efectuar les següents correccions:
1.- En relació a l’IES Son Pacs (07003845)
On diu:
Funció: 0590004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Plantilla
4

Ocupades
3

Ha de dir:
Funció: 0590004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Plantilla
3

Ocupades
3

2.- En relació a l’IES Francesc de Borja Moll (07006238)
On diu:
Funció: 0591220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
Plantilla
Ocupades
2
2
Ha de dir:
Funció: 0591220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
Plantilla
Ocupades
3
2
Palma, 9 de març de 2007

Madrid, a 7 de març de 2007
Ana Leiva Díez

Maria Rosa Estaràs Ferragut

SECRETÀRIA D’ESTAT DE
COOPERACIÓ TERRITORIAL

VICEPRESIDENTA DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I
CONSELLERA DE RELACIONS
INSTITUCIONALS

—o—
Num. 5418
Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals per la qual es corregeix l’errada material detectada en la Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals, de dia 20 de desembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per al foment del desenvolupament de l’acció cívica, la convivència i el capital social pel procediment anticipat de
despesa corresponent a l’exercici pressupostari de 2007
Havent-se detectat una errada material en la resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, de dia 20 de desembre de 2006, per
la qual es convoquen ajudes per al foment del desenvolupament de l’acció cívica, la convivència i el capital social pel procediment anticipat de despesa corresponent a l’exercici pressupostari de 2007, publicada al BOIB núm. 3 EXT, de
dia 5 de gener de 2007, tant en la versió catalana com en la castellana, de conformitat amb el que es disposa a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es fa la rectificació següent:
A l’apartat 8.4,
allà on diu:
‘d) Els projectes de la lletra b de l’apartat 2, activitats i programes, que en
la seva puntuació, segons els criteris de l’apartat 8.3, no obtenguin un mínim de
95 punts no seran subvencionables.’
Ha de dir:
‘d) Els projectes de la lletra b de l’apartat 2, activitats i programes, que en
la seva puntuació, segons els criteris de l’apartat 8.2, no obtenguin un mínim de
95 punts no seran subvencionables.’
Palma, 12 de març de 2007
M. Rosa Estaràs Ferragut
Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—

—o—

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 5200
Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de
l’Estat-Comunitat Autònoma d’Illes Balears
ACORD DE LA COMISSIÓ BILATERAL DE COOPERACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT-COMUNITAT AUTÒNOMA
D’ILLES BALEARS EN RELACIÓ AMB LA LLEI D’ILLES BALEARS
25/2006, DE 27 DE DESEMBRE, DE MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES.
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’EstatComunitat Autònoma d’Illes Balears, en la seva reunió celebrada el dia 7 de
març de 2007, ha adoptat el següent Acord:
1º Iniciar negociacions per a resoldre les discrepàncies manifestades
damunt l’article 14.1, l’article 22 i Disposició addicional catorzena de la llei
d’Illes Balears de 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.
2º Designar un grup de treball per a proposar a la Comissió Bilateral de
Cooperació la solució que procedeixi.

Num. 4824
Ordre de 28 de febrer de 2007 de la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports relativa al model de comunicació de transports turístics per realitzar amb reiteració d’itineraris i caràcter periòdic o reiteració de calendari
L’article onzè del Decret 96/2006, de 24 de novembre, regulador dels
transports turístics terrestres a l’àmbit de les Illes Balears, imposa a les agències
de viatge l’obligació de comunicar a la Direcció General d’Obres Públiques i
Transports aquells transports turístics que es realitzin amb reiteració d’itinerari
i caràcter periòdic o reiteració de calendari. La seva disposició addicional estableix que, per ordre de la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports,
s’ha d’aprovar un model imprès de comunicació, sobre el qual s’ha de diligenciar la conformitat administrativa a la seva realització.
Aquesta Ordre desenvolupa les previsions contingudes en el Decret
esmentat.
Per tot això, i escoltada la Subcomissió de Transports de Viatgers, resolc
dictar la següent
ORDRE
Article 1
Les agències de viatge que realitzen transports turístics amb reiteració d’itinerari i caràcter periòdic o reiteració de calendari ho han de comunicar a la

