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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

En la relació vigent de llocs de feina de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent al personal eventual, hi consta un
lloc de feina de assessor tècnic, adscrit de la Conselleria de Presidència.
Per tot això, dict la següent

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

RESOLUCIÓ

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

Num. 15423
Resolució del director general de Personal Docent de dia 31 de
juliol de 2007, de modificació de la Resolució de dia 18 de juliol
de 2007 per la qual es declaren aptes de la fase de pràctiques i
aprovats en el procés selectiu corresponent als aspirants anomenats funcionaris en pràctiques per Resolució de 29 d’agost de
2006.
Advertida l’errada a la Resolució del director general de Personal Docent
dia 18 de juliol de 2007, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques
i aprovats en el procés selectiu corresponent als aspirants dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació
professional, de professors de música i arts escèniques i per a l’adquisició de
noves especialitats (edicte 14658, BOIB núm. 114, de 26-07-2007) i amb la
finalitat d’esmenar-les, resolc efectuar la següent modificació:
1.- En el punt segon,
On diu:
BÀRBARA GARCIA QUEVEDO amb DNI 41506792
Ha de dir:
BÀRBARA QUEVEDO CAMPOS amb DNI 41506792
Contra aquesta Resolució, es podrà interposar 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 de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
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 seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Primer. Nomenar el senyor Ramon Torres Sánchez, amb DNI núm.
26412997-G, personal eventual de la Conselleria de Presidència i amb efectes de
dia 26 de juliol de 2007, en el lloc de feina d’assessor tècnic de la Conselleria
de Presidència.
Segon. Als efectes de dietes i indemnitzacions per raó de servei, hi és aplicable el que disposen el Decret 54/2002, de 12 d’abril, o la norma que el substitueixi, i l’article 10.1 de la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Tercer. A l’efecte de retribucions per antiguitat o triennis, es reconeix el
dret a la percepció dels conceptes esmentats que el senyor Ramon Torres
Sánchez acrediti en les diferents administracions públiques.
Quart. Aquest nomenament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, 31 de juliol de 2007
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 15584
Resolució del conseller de Presidència de 3 d’agost de 2007, de
delegació de competències en determinats òrgans directius de la
Conselleria de Presidència, de delegació de firma en la secretària general i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria
L’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, fixa l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Presidència.
Vista aquesta estructura, és més que previsible un augment considerable
de l’actuació administrativa i, en conseqüència, un augment en la producció de
documents administratius i comptables.

Palma, 31 de juliol de 2007
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 15474
Resolució del conseller de Presidència, de dia 31 de juliol de
2007, per la qual es nomena personal eventual de la Conselleria
de Presidència el senyor Ramon Torres Sánchez al lloc d’assessor tècnic.
L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i que
el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement
el seu personal eventual, nomenaments que s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
El Decret 107/1995, de 21 de desembre, disposició vigent que estableix
les normes d’aplicació per al personal eventual, determina que el conseller competent en matèria de funció pública ha de dur a terme els tràmits i les gestions
necessàries per confeccionar la relació de llocs de feina corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma perquè sigui aprovada posteriorment pel Consell de Govern.

Per això, i atès que l’Administració de la Comunitat Autònoma ha d’actuar d’acord amb el principi constitucional d’eficàcia, és aconsellable delegar en
la secretària general l’exercici de determinades competències pròpies del conseller de Presidència, com també la firma de determinats documents comptables
i administratius; tot això, de conformitat amb allò que preveuen els articles 25 i
31 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 13 i 31 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Les mateixes raons d’eficàcia fan convenient delegar en la directora general de Comunicació determinades competències en matèria de mitjans de comunicació.
Finalment, també es considera oportú establir el règim de suplències entre
el òrgans directius de la Conselleria de Presidència per als supòsits d’absència,
malaltia o vacant, de conformitat amb els articles 32 i 33 de la Llei 3/2003, de
26 de març, abans esmentada.
Per tot això, d’acord amb l’article 42 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març,
dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Per a tots els contractes el pressupost de licitació dels quals no
superi els 150.000 euros, qualsevol sigui el procediment d’adjudicació, es delega en la secretària general de la conselleria de Presidència l’exercici de les competències següents: l’aprovació de l’expedient i de la despesa, la disposició de
l’obertura del procediment d’adjudicació, la designació dels membres de les
Meses de contractació, la formalització dels contractes, l’aprovació de la liquidació i la devolució de les garanties.

