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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9052
Resolució del director general de Personal Docent de 20 d’abril
de 2010 per la qual es fan públiques les llistes provisionals d’admesos i exclosos en els procediments selectius convocats per la
Resolució de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats
als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, de
professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
es va crear mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, amb l’objecte principal
d’executar la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca relativa a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les
derivades de la política agrícola comuna i dels fons precedents de l’Instrument
Financer d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i
altres règims d’ajuts prevists per la normativa de la Unió Europea.
Així mateix, es va crear també amb l’objecte de constituir-se com a organisme pagador dels ajuts derivats de la política agrícola comuna, de les mesures
de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajuts considerats per la normativa
de la Unió Europea, fet que es va produir mitjançant el Decret 65/2007, de 25
de maig.
La necessitat d’agilitar l’execució de programes europeus d’ajuts i de
donar més suport a les tasques administratives del director gerent fan convenient
la creació de la figura de l’adjunt de la Gerència com a òrgan de gestió del
FOGAIBA. L’article 3.6 del Decret 64/2005, de 10 de juny, únicament preveia
que el Consell de Direcció podia crear noves unitats administratives però no
preveia la creació d’òrgans de gestió, la qual cosa ha fet necessari modificar el
Decret.
Aquest Decret té un caràcter merament organitzatiu, per la qual cosa, d’acord amb l’article 10.6 de la Llei 5/1993, de 15 de juny, no és preceptiva la consulta al Consell Consultiu.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 23 d’abril de 2010,

D’acord amb el que disposen les bases quarta i setzena de la convocatòria
del concurs oposició, anunciada per la Resolució de 10 de març de 2010 per la
qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari,
de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials
d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, dict la
següent

DECRET

Segon. Aprovar les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos al
procediment per a l’adquisició de noves especialitats, les quals s’exposaran al
lloc esmentat a l’apartat anterior.

Article únic
Es modifica el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de conformitat amb els punts
següents:
Primer. L’apartat 2 de l’article 4 queda modificat de la manera següent:
2. Òrgans de gestió
El director gerent
L’adjunt de la Gerència
Segon. L’article 12 queda modificat de la manera següent:
1. Els òrgans de gestió del FOGAIBA són el director gerent i l’adjunt de
la Gerència.
2. Els òrgans de gestió han de ser nomenats i separats lliurement pel president del FOGAIBA, d’acord amb la normativa que regula la relació laboral
de caràcter especial del personal d’alta direcció. Els càrrecs tenen caràcter
polític i del seu exercici deriva incompatibilitat per a la funció pública.
3. Les retribucions dels òrgans de gestió són les que assenyali el Consell
de Direcció tenint en compte, en tot cas, la normativa aplicable.
4. El suplent del director gerent és la persona que determini el president
del FOGAIBA.
5. Les funcions de l’adjunt de la Gerència són donar suport administratiu al director gerent en les seves funcions i executar les seves instruccions,
especialment en matèria de personal, contractació i execució del programes
d’ajuts estatals i europeus.

RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos al
concurs oposició per a l’ingrés i l’accés als cossos de mestres, de professors
d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de
professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny
a les Illes Balears, les quals s’exposaran a la pàgina http://dgpdocen.caib.es.

Tercer: Fixar un termini, de dia 4 a dia 10 de maig de 2010 ambdós inclosos, per a reclamacions durant el qual es podrà esmenar la causa d’exclusió per
no complir algun dels requisits exigits a la convocatòria, o a l’article 70 de la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Així mateix, aquells aspirants que hagin detectat errades en les dades personals consignades o defectes de forma en l’aportació dels títols, podran manifestar-ho per escrit o esmenar-ho en el mateix termini. Aquestes sol·licituds
s’han d’adreçar a la Direcció General de Personal Docent.
Quart. La Direcció General de Personal Docent revisarà les reclamacions
presentades, les resoldrà i les farà públiques, d’acord amb el punt 4.3 de la base
quarta de la convocatòria.
Palma, 20 d’abril de 2010
El Director General de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 8681
Resolució de revocació de la resolució de la directora general de
Patrimoni per la qual s’adscriu la dessaladora d’aigua de mar de
Formentera, propietat de l’Estat espanyol i de la qual s’ha cedit
l’ús amb caràcter gratuït i indefinit a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per ser gestionada per la Conselleria de Medi
Ambient, al Consorci d’Aigües de Formentera (actius fixos
100000009917-0 i 100000009918-0) i d’arxiu de l’expedient

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 d’abril de 2010
Fets
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—

1. En data 4 de febrer de 2010, la directora general de Patrimoni, resolgué l’adscripció de la Dessaladora d’aigua de mar de Formentera al Consorci
d’Aigües de Formentera (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 26, de 16 de
febrer de 2010).
2. El 25 de març de 2010, es celebrà la Junta Rectora del Consorci
d’Aigües de Formentera, i per raons d’economia d’escala i en aplicació del principi de solidaritat territorial, es va decidir no s’acceptà l’adscripció de la
Dessaladora d’aigua marina de Formentera.

