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Primer
Es disposa el nomenament del Sr. Rafel Oliver Mas com a director general d’Administracions Públiques de la Conselleria d’Innovació, Interior y
Justícia.
Segon
Aquest Decret té efectes des del mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 de febrer de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver

20-02-2010
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Interposició de recursos
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 seva
publicació en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8.2 i 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord 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.
Palma, 12 de febrer de 2010

La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3447
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de
febrer de 2010, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’ Educació i Cultura de dia 26 de gener de 2010, per la
qual s’aproven las plantilles i es publiquen amb la relació de
llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament
secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors
tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts
escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de
professors d’escoles oficials d’idiomes
Advertides les errades en la Resolució del conseller d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears, de dia 26 de gener de 2010, per la qual s’aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de llocs de feina
vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de
catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors d’escoles oficials
d’idiomes (BOIB núm. 20 de 06-02-2010 ), i amb la finalitat d’esmenar-les;
RESOLC

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 3419
Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 2010 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació relativa a l’ensenyament no
universitari per a l’any 2010
El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la
sessió de dia 12 de febrer de 2010, adopta, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Aprovar l’oferta anual d’ocupació per a aquest any 2010, relativa als cossos docents de l’ensenyament no universitari, per cobrir un total de
800 places, en els termes següents:
Cos de mestres....
400 places
Cos de professors d’ensenyament secundari, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d’escoles oficials d’idiomes i cos de
professors d’arts plàstiques i disseny...
.400 places
Total.........................
...800 places
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als
efectes de publicitat i informació.’
Palma,12 de febrer de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—

Efectuar les següents correccions:
Annex 1. a) Cos de professors d’ensenyament secundari
Centre: INCA - IES PAU CASESNOVES (07007978)
Funció: 0590019 TECNOLOGIA
Plantilla Ocupades
3
4
Centre: PORT D’ALCUDIA - IES ALCÚDIA (07007851)
Funció: 0590011 ANGLÈS
Plantilla Ocupades
5
5
Centre: PALMA - IES JOSEP SUREDA I BLANES (07007747)
Funció: 0590006 MATEMÀTIQUES
Plantilla Ocupades
3
3
Annex 1. b) Cos de professors d’ensenyament secundari: especialitats pròpies de la formació professional específica
Centre: EIVISSA - IES SA BLANCA DONA (07006299)
Funció: 0590110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
Plantilla Ocupades
1
0
Annex 3. Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Centre: CASTELL DE BENDINAT - ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CALVIÀ
(07013097)
Funció: 0592001 ALEMANY
Plantilla Ocupades
1
1

CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 3676
Resolució per la qual es nomena a la Sra. María Mónica Pozuelo
Domínguez, directora gerent de Ports de les Illes Balears.
Per Llei 10/2005, de 21 de juny, va ser creat l’ens Ports de les Illes
Balears, com a ens de dret públic dels prevists en el paràgraf 1 de l’article 1.b)
de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i
vinculades, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels fins que la Llei atribueix.
L’article 21 de l’esmentada Llei adscriu l’ens a la conselleria competent
en matèria de ports, i d’acord amb el que disposa el Decret 6/2010, de 7 de
febrer del President de les Illes Balears, que modifica el Decret 11/2007, de 11
de juliol, 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, aquesta correspon a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 10/2005, de 21 de juny,
el director gerent de Ports de les Illes Balears, és nomenat pel conseller competent en matèria de ports, atenent a criteris de competència professional.
Atès l’anterior, d’acord amb la normativa que regula la relació laboral de
caràcter especial del personal d’alta direcció, i d’acord amb les atribucions que
m’han estat conferides, dict la següent
Resolució
Primer.- Nomenar a María Mónica Pozuelo Domínguez, amb DNI
44263385T, directora gerent de Ports de les Illes Balears, la relació de la qual

