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Fets
Mitjançant Resolució del director general d’Indústria de 27 de setembre
de 2005 (BOIB núm. 154, de 15 d’octubre de 2005), s’atorgà a l’empresa Gesa
Gas, SAU la autorització administrativa prèvia per una planta d’aire propanat
per al subministrament de gas canalitzat en els termes municipals d’Alcúdia,
Muro i Santa Margalida (expedient 2005/14329).
Així mateix, mitjançant resolucions del director general d’Indústria de 27
de setembre de 2005 (expedients 2005/12048; 2005/12049; i 2005/12045), s’atorgà a l’empresa Gesa Gas, SAU la autorització administrativa prèvia de les
xarxes de distribució per al subministrament de gas canalitzat als termes municipals d’Alcúdia, Muro i Santa Margalida a partir de la planta d’aire propanat
d’Alcúdia. Així dons el gas a subministrar era aire propanat.
En data 21 de febrer de 2007, Gesa Gas, SAU ha presentat un escrit al
qual informa que ha modificat la tipologia de la planta, de la qual hi adjunta el
corresponent projecte, amb la finalitat de poder subministrar des d’un principi
gas natural, en previsió de la futura arribada d’aquest gas a Mallorca a través del
gasoducte submarí, per la qual cosa sol·licita que es modifiqui l’autorització
prèvia i s’autoritzi el canvi per emmagatzemar gas natural liquat.
Fonaments de dret
Al punt quart de la resolució del director general d’Indústria de 27 de
setembre de 2005, per la qual s’atorga a GESA GAS S.A.U. l’ autorització prèvia per una planta d’aire propanat per al subministrament de gas canalitzat en
els termes municipals d’Alcúdia, Muro i Santa Margalida, s’estableix que el disseny i la construcció de la instal·lació ha de ser compatible per a la distribució
de gas natural, i que el canvi de les característiques del gas subministrat, o la
substitució per un altre d’intercanviable, requereix l’autorització administrativa
prèvia, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs.
L’article 77.3 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs, estableix
que les empreses titulars de les instal·lacions que regula l’article 77 tenen dret a
transformar-les, complint les condicions tècniques de seguretat que les siguin
d’aplicació, per la seva utilització amb gas natural, pel que hauran de sol·licitar
la corresponent autorització a la administració atorgant de l’autorització, sotmetent-se en tot el disposat per a les instal·lacions de distribució de gas natural.
Per tot això, dict la següent
Resolució

Autoritzar el canvi de les característiques del combustible previst a la
planta d’aire propanat al terme municipal d’Alcúdia que va ésser autoritzada
mitjançant resolució del director general d’Indústria de 27.09.2005, passant
d’aire propanat a gas natural liquat.
Autoritzar el canvi de les característiques del combustible previst a subministrar a les xarxes de distribució dels termes municipals d’Alcúdia, Muro i
Santa Margalida, passant d’aire propanat a gas natural, xarxes que quedaran d’aquesta forma adaptades des d’un principi a la futura arribada del gas natural
Mallorca a través del gasoducte.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes, a partir de l’endemà que en tingui lloc la notificació, davant el conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Num. 12520
Resolució del director general de Personal Docent, de 18 de juny
de 2007, per la qual es nomenen directors de centres públics d’acord amb la convocatòria de 30 de març de 2007 .
Atesa 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 (BOIB núm. 56 de 14-042007); i la correcció d’errades de l’esmentada Ordre (BOIB núm. 63, de 26-042007);
Atesa la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de data 30 de març
de 2007 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres
públics (BOIB núm. 56, de 14-04-2007).
Atesa la relació dels candidats proposats per les comissions de selecció de
directors i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres Educatius.
Resolc:
1.- Nomenar directors dels centres docents públics als funcionaris que
s’indiquen a l’Annex 1 d’aquesta Resolució, seleccionats d’acord amb la convocatòria de 30 de març de 2007. Aquests directors seran nomenats en data 1 de
juliol de 2007 per un període de quatre anys.
2.- Nomenar directors en pràctiques dels centres docents públics als funcionaris que s’indiquen a l’Annex 2 d’aquesta Resolució, seleccionats d’acord
amb la convocatòria de 30 de març de 2007. Aquests directors en pràctiques
seran nomenats en data 1 de juliol de 2007 per un període de quatre anys i hauran de realitzar el Programa de Formació Inicial durant el seu primer any de
mandat. Una vegada obtinguda l’avaluació positiva seran nomenats directors
del centre.
3.- Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs d’alçada, prèviament al contenciós administratiu, davant el conseller
d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
seva publicació, segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El director general de Personal Docent
Cristòfol Vidal Vidal
Palma, 18 de juny de 2007
Annex 1. Directors/directores
CODI
NOM
07008752 Cp S’hort Des Fassers
07007243 Cp Gaspar Sabater
07006366 Cp Sa Blanca Dona
07001010 Cp Inspector Juan Capó
07007000 Cp Son Verí
07002038
07002300
07007097
07002610
07002889
07002841
07012895
07005945
07004424
07004503
07006160
07005234
07005246
07004758
07001629
07001186

Palma, 6 de juny de 2007

07002191
07007553

El director general d’Indústria
Gabriel de Juan Coll

07012962

—o—
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Num. 12748
Resolució del director general d’Indústria, de 6 de juny de 2007,
per la qual es modifiquen les seves resolucions de 27 de setembre
de 2005 per les quals s’atorgà a Gesa Gas SAU autorització prèvia per una planta d’aire propanat al terme municipal d’Alcudia
(expedient 2005/14329), i les xarxes de distribució pel subministrament de gas canalitzat en els termes municipals d’Alcúdia,
Muro i Santa Margalida (expedients 2005/12048; 2005/12049; i
2005/12045), autoritzant el canvi de combustible a gas natural
liquat.

26-06-2007

07008053
07001423

LOCALITAT
Alcúdia
Palmanyola
Eivissa
Felanitx
S’arenal /
Llucmajor
Cp Es Canyar
Manacor
Cp Mestre Pere Garau Son Macià /
Manacor
Cp Mitjà De Mar
Portocristo
Cp Can Pastilla
Palma
Cp Joan Capó
Palma
Cp Jaume I
Palma
Cp Son Rullan
Palma
Cp Son Serra
Palma
Cp Joan Mas
Pollença
Cp Escola Nova
Porreres
Cp Torres De Balàfia
Sant Llorenç
De Balàfia
Cp Santa Gertrudis
Santa Gertrudis
Cp Vora Mar
Can Picafort
Cp Can Bril
Sencelles
Cp Es Puig
Lloseta
Cp San Ferran
San Ferrran de
Ses Roques
Ies Mosén Alcover
Manacor
Ies Quartó De Portmany Sant Antoni
De Portmany
Ies Balàfia
Sant Llorenç
De Balàfia
Ies Santanyí
Santanyí
Escola D’art D’eivissa Eivissa

DIRECTOR/A
Jaume Morell Pons
Catalina Maria Ginard Serrano
Isabel Cardona Guasch
Guillem Monserrat Vidal
Miquel Tomas Sastre
Sebastià Grimalt Riera
Jaume Adrover Nadal
Rosa Mª Barrientos Gaitero
MªAsunción Viete Barber
Sebastián Thomas Perelló
Sixto López Brocal
Antònia Puig Mesquida
Ana Maria López Moreno
Margalida Cerdà Moragues
Margarita Mora Llaneras
Rosa Fca.Colomar Marí
Remedios González Moyà
Josep Mulet Tugores
Jeronima Campaner Fiol
Maties Rabassa Ordines
Mª Montserrat Piquer Llauradó
Bernat Jaume Rosselló Cándido
Carmen Guasch Tur
Margalida Marí Tur
Francesca Suau Artigues
Joan Josep Torres Riera

24

BOIB

Annex 2. Directors/Directores En Pràctiques
Codi
Nom
Localitat
07005994 Cp Camilo José Cela
Palma
07002804 Cp La Soledat
Palma
07004311 Cp Son Quint
Palma
07000157 Cp Pare Bartomeu Pou Algaida
07007516 Cp Ses Rotes Velles
Santa Ponça
07001681 Cp S’algar
Arenal, S’/
Llucmajor
07006317 Cp Miquel Costa i
Llobera
Pollença
07007061 Cp Guillem de Montgrí Sant Antoni
De Portmany
07005192 Cp Sant Ciriac
Santa Eulària
Des Riu
07006299 Ies Sa Blanca Dona
Eivissa
07003894 Ies Antoni Maura
Palma
07001940 Ies Pasqual Calbó i
Caldes
Maó
07008016 Ies Emili Darder
Palma
07007127 Cepa Joan Mir I Mir
Maó

Num. 94

26-06-2007
Article 1
Persones que s’han d’inscriure per fer la prova d’accés als cicles de grau

Director/A
Catalina Crespí Juan
MªPilar Otero Barahona
Juana Maria Seguí Munar
Isabel Puigserver Salas
Joana Maria Mas Cuenca
MªAntònia Manresa Barceló
Martín Jesus Roca Olivieri
Francisco Javier Rey Outeiriño
M. Assumpció Planells Colomar
Joan Raxach Martín
Myriam Fuentes Milani
Rafel Andreu Güell
Aina Maria Gayà Bosch
Alejandra Marín Riera

—o—
Num. 12623
Resolució de la Direcció General de Formació Professional de
12 de juny de 2007 per la qual es convoquen amb caràcter
extraordinari les proves d’accés als cicles formatius de formació
professional en el sistema educatiu i se’n concreten aspectes
sobre la seva organització
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 5 de febrer de 2007
per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional en el sistema educatiu i se’n regula l’organització (BOIB núm. 28, de
22 de febrer) i la Correcció d’errades de la mateixa (BOIB núm. 85, de 7 de
juny).
Atesa la disposició final primera de l’Ordre esmentada que autoritza l’òrgan competent en matèria de formació professional en el sistema educatiu perquè dicti les instruccions necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta Ordre.
De conformitat amb la normativa indicada,
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de les proves que donen accés als cicles formatius de formació professional en el sistema educatiu, en segona convocatòria per a l’any 2007.
2.Aquestes instruccions s’inclouen com a annex 1 a aquesta Resolució.
Els annexos 2 i 3 especifiquen els continguts, l’estructura i la durada de les proves de grau mitjà i de grau superior respectivament.
3. Els annexos 4 i 5 detallen el calendari de les actuacions corresponents
a les proves de grau mitjà i de grau superior respectivament.
Segon
Convocar amb caràcter extraordinari, mitjançant les mateixes instruccions, la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i les proves que donen
accés a les diverses agrupacions de cicles formatius de grau superior de formació professional en el sistema educatiu.
Tercer
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació, de conformitat amb el que es
preveu a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març.
Quart
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
El secretari general
P.V. de la directora general de Formació Professional de conformitat amb
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2000 (BOIB núm.
69, de 3 de juny)
Sebastià Vanrell Sintes
Palma, 12 de juny de 2007
ANNEX 1
INSTRUCCIONS

mitjà
S’hi han d’inscriure les persones que no tenen els requisits acadèmics que
permeten accedir directament al cicle, però que compleixen la condició de tenir
17 anys o complir-los dins l’any natural 2007.
Article 2
Persones que s’han d’inscriure per fer la prova d’accés als cicles de grau
superior
S’hi han d’inscriure per fer la prova d’accés a un cicle formatiu de grau
superior, les persones que no tenen els requisits acadèmics que permeten accedir directament al cicle formatiu, però que compleixen alguna de les condicions
següents:
a) Tenir 19 anys o complir-los dins l’any natural 2007.
b) Tenir 18 anys, o complir-los dins l’any natural 2007 i, abans del dia en
què s’ha de fer la prova, tenir el títol de Tècnic en un cicle formatiu de grau
mitjà de la mateixa família professional que el cicle de grau superior al qual es
vol accedir o estar en condicions d’obtenir-lo. Aquest darrer cas, suposa que
s’han superat tots els mòduls del cicle inclòs el de Formació en el centre de treball (vegeu article 7.2 a) d’aquestes Instruccions). En cas de superar la prova, en
el certificat que ho acrediti, s’ha d’indicar clarament els cicles formatius de grau
superior de la mateixa família professional als quals pot accedir.
Article 3
Termini d’inscripció a les proves
La inscripció a les proves d’accés, tant de grau mitjà com de grau superior, s’ha de fer del 3 al 7 de setembre de 2007, ambdós inclosos.
Article 4
Lloc per inscriure’s per fer la prova d’accés als cicles de grau mitjà
1. La inscripció de la prova d’accés als cicles de grau mitjà s’ha de fer,
únicament, en els centres que s’indiquen a continuació, els quals són els únics
que poden fer les proves d’accés als cicles de grau mitjà en aquesta convocatòria extraordinària:
IES Guillem Sagrera (Palma)
IES Politècnic (Palma)
IES Felanitx (Felanitx)
IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)
IES Sa Blanca Dona (Eivissa)
IES Marc Ferrer (Formentera)
2. La prova s’ha de fer en el mateix centre on s’ha fet la inscripció.
3. Excepcionalment la Direcció General de Formació Professional pot
autoritzar que una persona faci la prova d’accés als cicles de grau mitjà en un
centre públic diferent dels quals estan establerts en el punt anterior.
Article 5
Lloc per inscriure’s per fer la prova d’accés als cicles de grau superior i
prova que s’hi fa
1. La inscripció a les proves de grau superior s’ha de fer, únicament, en
els centres que s’indiquen a continuació, els quals són els únics que poden fer
les proves d’accés als cicles de grau superior en aquesta convocatòria extraordinària:
IES Francesc de Borja Moll (Palma): proves per accedir als cicles de totes
les agrupacions
IES Calvià (Calvià): proves per accedir als cicles de totes les agrupacions
IES Na Camel·la (Manacor): proves per accedir als cicles de totes les
agrupacions
IES Joan Ramis i Ramis (Maó): proves per accedir als cicles de totes les
agrupacions
IES Isidor Macabich (Eivissa): proves per accedir als cicles de totes les
agrupacions
2. Quan una persona estigui interessada a presentar-se a una prova que es
fa en un centre situat en una illa diferent d’aquella on viu, pot presentar-ne la
sol·licitud i la documentació que hagi d’adjuntar-hi a l’IES autoritzat per fer les
proves d’accés que tengui més a prop. Aquest IES ha d’acarar les còpies dels
documents que s’adjunten a la sol·licitud i ha d’enviar, per fax, al centre en què
es demana fer la prova una còpia de la sol·licitud i de la documentació que s’hi
adjunta. Un cop acabat el termini d’admissió de sol·licituds per fer la prova, ha
de trametre al centre esmentat els originals de les sol·licituds i de la documentació que s’hi adjunta.
Article 6

