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BOIB

Num. 43

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5841
Resolució del conseller d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, de dia 5 de març 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 les plantilles i es publica la
relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents
als centres públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos
d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca
Advertides les errades en la Resolució del conseller d’Educació i Cultura
de dia 26 de gener de 2010, per la qual s’aproven les plantilles i es publica la
relació de llocs de treball vacants del cos de mestres corresponents als centres
públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels
equips d’atenció primerenca (BOIB núm. 22 de 09-02-2010), i amb la finalitat
d’esmenar-les;
RESOLC
Efectuar les següents correccions:
Annex 1. Centres públics d’educació infantil, de primària i d’educació especial
Centre: CALA D’OR - CP SANTA MARIA DEL MAR (07006937)
Funció: 0597FI
Itinerància
No itinerant

IDIOMA EXTRANGER: ANGLÈS
Plantilla Ocupades
2
2

Centre: PILAR DE LA MOLA - CP EL PILAR (07001174)
Funció: 0597PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Itinerància
Plantilla Ocupades
No itinerant
1
1

Annex 3. Instituts d’educació secundària que imparteixen el primer Cicle d’ESO
Centre: FELANITX - IES FELANITX (07007905)
Funció: 0597AS
Itinerància
Itinerant

AUDICIÓ I LLENGUATGE (PRIMER CICLE D’ESO)
Plantilla Ocupades
1
1

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.

16-03-2010
Num. 5843
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 5 de març
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
Efectuar les següents correccions:
Annex 1. a) Cos de professors d’ensenyament secundari
Centre: CIUTADELLA DE MENORCA - IES JOSEP MARIA QUADRADO
(07000832)
Funció: 0590010 FRANCÈS
Plantilla Ocupades
1
1
Funció: 0590011 ANGLÈS
Plantilla Ocupades
5
4
Centre: SANT ANTONI DE PORTMANY - IES QUARTÓ DE PORTMANY
(07007553)
Funció: 0590001 FILOSOFIA
Plantilla Ocupades
1
1
Funció: 0590016 MÚSICA
Plantilla Ocupades
1
1
Centre: SON SARDINA - IES SON PACS (07003845)
Funció: 0590006 MATEMÀTIQUES
Plantilla Ocupades
4
3
Annex 1. b) Cos de professors d’ensenyament secundari: especialitats pròpies de la formació professional específica
Centre: ALAIOR - IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (07007607)
Funció: 0590110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
Plantilla Ocupades
0
0

Centre: MANACOR - IES MOSSÈN ALCOVER (07002191)
Funció: 0590118 PROCESSOS SANITARIS
Plantilla Ocupades
1
1
Centre: SON SARDINA - IES SON PACS (07003845)
Funció: 0590105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Plantilla Ocupades
2
2

Palma, 5 de març de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

Annex 5. Cos de professors de música i arts escèniques
Centre: MAO - CONS. PROF. MÚSICA I DANSA DE MENORCA (07008119)
Funció: 0594410 FLAUTA TRAVESSERA
Plantilla Ocupades
0
0

BOIB

Num. 43

16-03-2010

7

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.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 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.

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

Palma, 5 de març de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

Marratxí, 2 de març de 2010

ANNEX
NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ del
CONCURS per CONSTITUIR LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DEL COS FACULTATIU SUPERIOR,
ESCALA ARQUITECTES
Vocal 1 titular: Sr. Jaime Fanals Rosselló
Vocal 2 suplent: Sra. Maria Asunción Navarro Pérez

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 5829
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 2 de
març de 2010 per la qual es modifica la composició de la
Comissió Tècnica de Valoració del concurs per a la constitució
de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos
facultatiu superior, escala arquitectes, convocat per Resolució de
la consellera d’Interior de 20 d’agost de 2009 (BOIB núm. 132,
de 10 de setembre)

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 5910
Resolució del conseller de Presidència, de dia 8 de març de 2010,
per la qual es publica el nomenament de la senyora María
Juana Ques Noguera com a personal eventual de la Conselleria
de Presidència

Antecedents
1. Mitjançant Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’agost de 2009
(BOIB núm. 132, de 10 de setembre), s’aprovà la convocatòria del concurs per
a la constitució de borses extraordinàries de personal funcionari interí de diferents especialitats dels cossos i escales de l’Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 132, de 10 de setembre
de 2007).
2. Atès que la Comissió Tècnica de Valoració del cos facultatiu superior,
escala arquitectes, no està completa ja que el vocal primer titular i el vocal segon
suplent han acreditat motius que es consideren procedents i que impossibiliten
la seva actuació, és necessari designar nous membres per tal de poder continuar
amb la tramitació del procediment.
Fonaments de dret
1. La base sisena de la Resolució de la consellera d’Interior de 20 d’agost de 2009 per la qual es convoca un concurs per a la constitució de borses
extraordinàries de personal funcionari interí de diferents especialitats dels cossos i escales de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 132, de 10 de setembre).
2. Els articles 20, 21, 22 i 23 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel
qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 41, de 5 d’abril de 1994).
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració del cos
facultatiu superior, escala arquitectes, de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears prevista a l’Annex 3 de la Resolució de la consellera d’Interior de 20
d’agost de 2009 (BOIB núm. 132, de 10 de setembre).
2. Designar els nous membres que s’indiquen a l’Annex d’aquesta
Resolució.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

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.
El Decret 3/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, suprimí la conselleria d’Esports i Joventut; alhora que per Decret 6/2010, de 7 de
febrer, del president de les Illes Balears, es va crear la Delegació de la
Presidència per a l’Esport, òrgan assimilat en rang a una direcció general, adscrit a la Conselleria de Presidència amb les funcions següents: promoció de l’activitat esportiva; competicions oficials; associacions esportives; intervenció
administrativa en matèria de navegació i busseig esportiu; titulacions nauticoesportives i subaquàtiques.
A ran d’aquests decrets, el passat 26 de febrer, el Consell de Govern ha
acordat aprovar la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual
al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de manera que s’ha adscrit a la conselleria de Presidència aquell personal eventual que, en el seu
moment, depenia de la conselleria competent en matèria d’esport.
En conseqüència, atesa la necessitat de comptar amb un assessor en qüestions esportives, i vist que en l’esmentada relació de llocs de treball corresponent al personal eventual, publicada en el BOIB núm. 37, de 6 de març de 2010,
hi consta un lloc de feina d’assessor tècnic adscrit a la conselleria de
Presidència, dict la següent
RESOLUCIÓ
Publicar el nomenament de la senyora María Juana Ques Noguera, amb
DNI núm. 43.077.778C, com a personal eventual de la Conselleria de
Presidència, per a l’ocupació del lloc de feina d’assessor tècnic, amb efectes de
la data d’aquesta Resolució.
Palma, 8 de març de 2010
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—

