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Num. 7676
Correcció d’errades de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura, de dia 15 de març de 2007, per la qual s’aproven les
bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de
govern dels centres docents públics

Palma, 20 d’abril de 2007
La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores

—o—

Advertida l’errada a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 15
de març de 2007, per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament
i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, amb la finalitat
d’esmenar-la, es resol efectuar la següent correcció

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

On diu:

Num. 7572
Resolució de la Consellera de Presidència i Esports, per la que
s’aprova la incorporació a la llista d’espera de les sol.licituds
d’autorizació de lloc d’amarrament en base, per a embarcacions
d’esplai no profesionals, relatives a la instal.lació portuària de
L’Escola Nacional de Vela Calanova ( T.M. de Palma ).

f) Si el director del centre es presenta com a candidat NO PODRÀ presidir ni el claustre ni el consell escolar, i serà substituït pel cap d’estudis. El claustre i el consell escolar elegiran els seus representants per votació secreta, podran
votar només a un representant i se seleccionaran els dos més votats. En cas
d’empat a vots es designarà el de més edat.
Ha de dir:
f) Si el director del centre es presenta com a candidat NO PODRÀ presidir ni el claustre ni el consell escolar, i serà substituït pel cap d’estudis. El claustre i el consell escolar elegiran els seus representants per votació secreta, podran
votar només a un representant i se seleccionaran els tres més votats. En cas
d’empat a vots es designarà el de més edat.
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La Disposició Transitòria Segona del Decret 61/2001, de 20 d’abril, sobre
el procediment i el règimin de les autoritzacions temporals per a embarcacions
d’esplai no professionals, en les instal.lacions portuàries gestionades directament per l’administració de les Illes Balears, estableixs que les peticions d’autorització de lloc d’amarrament que no hagin pogut ser ateses per no existir llocs
vacants, amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentat Decret, passaran a
integrar, per ordre cronològic, les llistes d’espera que, una vegada determinades
i als efectes de general coneixement i publicitat, seran publicades en el BOIB.
En virtut d’això

Palma, 11 d’abril de 2007
RESOLC
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

Primer.- Aprovar la incorporació de la relació de titulars- que figura en
l’annex d’aquesta Resolució- a la llista d’espera de sol.licituds d’autorització
temporal de llocs d’amarratge en base, per a embarcacions d’esplai no professionals, relatives a la instal.lació portuària de L’ESCOLA NACIONAL DE
VELA CALANOVA ( T.M. de Palma ), i se n’indiquen tots els integrans per
ordre cronològic[ Resolució, de 7 de maig de 2002, BOIB núm 67, de 4 de juny,
BOIB núm 78, de 3 de juny de 2003, BOIB núm. 57, de 14 d’abril de 2005 - ].

Num. 8142
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2007,
per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria d’ajudes per a inversions en matèria de benestar i sanitat animal i
del medi ambient a les explotacions ramaderes de bestiar boví de
les Illes Balears, corresponents a l’any 2007

Segon.- Els titulars relacionats a la llista d’espera poden, en qualsevol
moment anterior a la iniciació dels tràmits per a cobrir la vacant que es pugui
produir, modificar les característiques de la sol.licitud, substituint l’antiga per la
nova, respentant-se la data de la primera.

La Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA), de 10 de novembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per a inversions en matèria de benestar i sanitat animal i del medi
ambient a les explotacions ramaderes de bestiar boví de les Illes Balears, corresponents a l’any 2007 (BOIB núm. 168, de 28.11.06), destina al finançament un
import màxim de 3.000.000,00 € amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA.

D’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autónoma de les Illes Balears contra
aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició devant de la consellera de Presidència i Esports,
en el termini d’un mes, comptadors des de l’endemá que s’hagi publicat, d’acord amb el que disposen els l’article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Régim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu; d’acord amb el que disposem el article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administratiu, davant de la
sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat.

Considerant que aquesta línia està encara en tramitació, tenint en compte
que la demanda d’ajudes s’ha incrementat respecte el que estava previst inicialment i donada la importància de potenciar aquesta millora de les condicions
mediambientals i en matèria de benestar animal de les explotacions ramaderes
de boví de les illes amb la finalitat de, sobretot, obtenir un sector amb produccions d’alta qualitat i una ramaderia cada vegada més respectuosa amb el medi
ambient, s’estima procedent incrementar la quantia destinada a aquesta convocatòria, en virtut del que estableix el punt 2 de l’apartat segon de la Resolució
de convocatòria.

Tercer.- S’ordena que es publiqui aquesta Resolució en el Bulletin Oficial
de les Illes Balears,

LA CONSELLERA DE PRESIDENCIA I ESPORTS
Maria Rosa Puig Oliver
Palma, 16 d’Abril de 2007

Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent

ANNEX
INCORPORACIÓ A LA LLISTA D’ESPERA
PER A LLOCS D’AMARRATGE
DE L’ESCOLA DE VELA CALANOVA

RESOLUCIÓ
Primer
S’incrementa el crèdit destinat a la línia d’ajudes per al foment d’inversions en matèria de benestar i sanitat animal i del medi ambient a les explotacions ramaderes de bestiar boví de les Illes Balears, corresponents a l’any 2007,
convocada per Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, de 10 de novembre de 2006 (BOIB núm. 168, de
28.11.06), en 3.000.000,00 €, i hi queda destinat un crèdit final per import de
6.000.000,00 € a imputar amb càrrec als pressuposts de FOGAIBA.
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

02.01.06
02.01.06
09.01.06
02.02.06
08.02.06
10.03.06
17.03.06
20.03.06
21.03.06
22.03.06
22.03.06
22.03.06
27.03.06

Bernardo Mestre Bauza
Matthias Soehnlein
Fco. Aguilo Matas
Dennis Lloyd
Manuel Bea Martinez
Nemesio del Rio Martinez
Pablo Barcelo Julia
Marcelo Rodea Bonica
Guillermo Albarracin Vidal
Pedro Bedrán Pérez
Alberto Segui Garcia
Lidia Gimenez Perez
Carlos Bonet Serra

