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CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 5611
Decret 19/2011, d’11 de març, pel qual es modifica el Decret
104/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les
funcions de la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes
Balears, prevista en la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de
competències als consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera
La Llei 8/1999, de 12 d’abril, atribueix les competències d’artesania al
Consell Insular de Menorca i al llavors Consell Insular d’Eivissa i Formentera i
es crea la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears com a òrgan
col·legiat de coordinació integrat per representants d’aquests dos consells insulars i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Decret 80/2010, de 18 de juny, regula el traspàs de les competències en
matèria d’artesania al Consell Insular de Mallorca.
L’any 2007 es crea el Consell Insular de Formentera en compliment de
l’article 61 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.
Com a conseqüència de tot això, es planteja la necessitat de modificar el
Decret 104/2000, per adaptar la composició de la Comissió Interinsular
d’Artesania de les Illes Balears al sistema institucional autonòmic actual.
Per tot això, a proposta de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 11 de març de 2011,

Article 3
Són funcions pròpies de la Comissió Interinsular d’Artesania les
següents:
Coordinar el desenvolupament i la gestió de competències entre els
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i el Govern de
les Illes Balears.
Informar sobre l’estat del sector artesà a cada illa.
Coordinar les accions de promoció de l’artesania.
En general, totes aquelles que li siguin atribuïdes reglamentàriament.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de març de 2011
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

—o—

DECRET
Article primer
Es modifica l’article 2 del Decret 104/2000, que queda redactat de la
manera següent:
Article 2
1. La Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears es compon
dels membres següents:
Presidència: la persona titular de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia.
Vicepresidència: el director o directora general de Comerç, qui ha de
suplir el president o presidenta quan aquest no pugui assistir a les sessions de
la Comissió d’Artesania.
Vocalies:
- El conseller executiu o consellera executiva del departament
d’Economia i Turisme del Consell Insular de Mallorca, o la persona que se’n
designi suplent.
- El conseller executiu o la consellera executiva del departament
d’Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, o la persona que
se’n designi suplent.
- El conseller executiu o consellera executiva del departament de Política
Empresarial i Activitats del Consell Insular d’Eivissa, o la persona que se’n
designi suplent.
- El conseller o la consellera de l’Àrea de Cultura i Patrimoni del
Consell Insular de Formentera, o la persona que se’n designi suplent.

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5233
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de març de
2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’
Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, 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 i de 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
del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2011, 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 i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca (BOIB núm. 28 de 24-022011 ), i amb la finalitat d’esmenar-les;
RESOLC
Efectuar les següents correccions:
Annex 1. Centres públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial.
Centre: PONT D’INCA CEIP SES CASES NOVES (07013221)

Secretaria: un tècnic o tècnica de la Direcció General de Comerç, amb
veu i sense vot.

Funció: 0597AT
Itinerància
No itinerant

2. Amb caràcter consultiu i sempre que l’ordre del dia de la Comissió
d’Artesania així ho requereixi, es pot sol·licitar la presència dels membres
següents:

Annex 3. Instituts d’educació secundària que imparteixen el primer Cicle
d’ESO

- Tècnics o persones de solvència científica i tècnica reconeguda en el
sector de l’artesania.
- Membres de les ponències tècniques d’artesania.
3. La Comissió d’Artesania, per desenvolupar les seves funcions, pot
delegar tasques pròpies en comissions de treball específiques.
Article segon
Es modifica l’article 3 del Decret 104/2000, el qual queda redactat de
la manera següent:

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Plantilla
Ocupades
1
0

Centre: CIUTADELLA IES MARIA ÀNGELS CARDONA (07000844)
Funció: 0597GH
Itinerància
No itinerant

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Plantilla
Ocupades
1
0

Centre: MANACOR

IES MOSSÈN ALCOVER (07002191)

Funció: 0597LL
Itinerància
No itinerant

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Plantilla
Ocupades
1
0

Interposició de recursos
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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.
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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, 4 de març de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Palma, 4 de març de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 5238
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de març de
2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’
Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s’aproven les plantilles i es publica 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, professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació
secundària, centres integrats de formació professional, escoles
oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola
superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques,
centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres
d’educació infantil i primària.
Advertides les errades en la Resolució del conseller d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s’aproven les plantilles i es publica 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, professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola
superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres d’educació infantil i primària (BOIB núm. 28
de 24-02-2011 ), i amb la finalitat d’esmenar-les;
RESOLC
Efectuar les següents correccions:
Annex 1. a) Cos de professors d’ensenyament secundari
Centre: PALMA
Funció: 0590014
BALEARS)
Plantilla
5

IES JOSEP SUREDA I BLANES (07007747)
LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES

Ocupades
4

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.

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 5599
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, de 9
de març de 2011, per la qual es modifica la composició de determinats tribunals qualificadors de les proves selectives per a l’ingrés en diferents categories professionals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, convocades mitjançant resolucions de 3 de gener de 2009 (BOIB núm. 13, de 27 de gener)
Mitjançant les resolucions de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia
de 3 de gener de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener) s’aprovaren les convocatòries, les bases, els temaris, els exercicis, el barem de mèrits i la designació
dels Tribunals qualificadors de les proves selectives per a l’ingrés en diferents
categories professionals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Atès que determinats Tribunals qualificadors no estan complets ja que
algunes de les persones que en són membres estan afectades per una causa legal
d’abstenció, o han acreditat motius que es consideren procedents per renunciarhi i que n’impossibiliten l’actuació, es fa necessari designar noves persones com
a membres per poder continuar amb la tramitació del procés.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que em confereix la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, dict la següent
Resolució
1. Modificar la composició de determinats Tribunals qualificadors designats en l’Annex 2 de les resolucions de la consellera d’Innovació, Interior i
Justícia de 3 de gener de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener) per les quals s’aproven les convocatòries, les bases, els temaris, els exercicis, el barem de mèrits
i les designació dels Tribunals qualificadors de les proves selectives per a l’ingrés en diferents categories laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2. Designar com a membres dels esmentats tribunals les persones que
s’indiquen en 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 recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu comú.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, d’acord amb el que disposen els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

Marratxí, 9 de març de 2011
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

