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BOIB

Num. 66

Denominació específica: EEI S'Arenal
Titular: Ajuntament de Palma
Domicili: c/ de Gaspar Rullán García, núm. 3
Localitat: S'Arenal
Municipi: Palma
Ensenyances autoritzades: educació preescolar
Capacitat: 9 unitats i 135 places escolars, distribuïdes de la manera
següent:
0 a 1 anys: 1 unitat i 8 places escolars
1 a 2 anys: 4 unitats i 52 places escolars
2 a 3 anys: 4 unitats i 75 places escolars

30-04-2005
1 plaça a Eivissa i Formentera - Codi 07506031
1 plaça a Menorca
- Codi 07506041

Segon. Facultar les direccions generals de Personal Docent, i
d’Administració i d’Inspecció Educativa, per iniciar els tràmits pertinents per
dur a terme un concurs públic de mèrits entre el personal docent de les Illes
Balears per cobrir, com a inspectors accidentals, les esmentades places habilitades.
Palma, 28 d’abril de 2005
El conseller
Francesc J. Fiol Amengual

Article 2
L'esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l'oportuna revisió quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.
Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, segons el que preveu l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o 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 del dia
següent al de la notificació, d'acord amb allò que disposa l'article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final segona
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El conseller
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 20 d'abril de 2005

—o—
Num. 7615
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 28 d’abril,
per la qual s’aprova l’habilitació de places docents per a l’exercici de la funció inspectora a les Illes Balears.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació,
responsabilitza els poders públics de la inspecció del sistema educatiu que es
realitzarà sobre tots els elements i aspectes, a fi d’assegurar el compliment de
les lleis, la garantia dels drets i l’observació dels deures de tots els qui participen en els processos d’ensenyament i aprenentatge, la millora del sistema educatiu i la qualitat de l’ensenyament (art. 102).
Per fer efectiva la inspecció del sistema educatiu, la norma esmentada
estableix les funcions i atribucions de la inspecció educativa (art. 105), ampliades per la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (BOE
del 29). Així mateix, el Decret 36/2001, de 9 de març, regula la inspecció educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears i concreta les finalitats, les funcions i les atribucions dels inspectors d’educació.
D’acord amb els informes del cap del Departament d’Inspecció
Educativa, s’ha produït un augment considerable de nous centres educatius a les
Illes Balears en els darrers anys. Entre aquests centres es troben, a més de centres d’educació infantil i primària, i instituts d’educació secundària, el
Conservatori Superior de Música a Palma, Escoles Oficials d’Idiomes a
Mallorca, Menorca i Eivissa, i centres d’Educació de Persones Adultes. Atès que
el volum de feina ha augmentat i que les tasques encomanades a Inspecció educativa són de cada vegada més complexes i que, des de fa cinc anys, es manté
la mateixa plantilla, es justifica procedir a un increment de llocs de feina de
membres del Departament d’Inspecció Educativa. Així, l’informe fa explícita
referència que, per cobrir les necessitats mínimes per al proper curs escolar
2005-06, és imprescindible comptar amb un augment de personal docent amb
funció d’inspectors d’educació, sense perjudici que aquest increment sigui
incorporat, més endavant, a la plantilla del cos d’inspectors d’educació.
A proposta de les direccions generals d’Administració i d’Inspecció
Educativa, de Planificació i Centres Educatius, i de Personal Docent.
Resolc
Primer. Habilitar per al proper curs escolar 2005-06, les següents places
docents per exercir la funció d’inspectors d’educació a les Illes Balears.
2 places a Mallorca

- Codi 07506021

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 7454
Anunci de canvi de dates del periode de suspensió parcial d'accés i sortida a les instal·lacions portuàries del Port de Sóller, programat inicialment entre els dies 25 i 30 d'abril de 2005.
El dia 14 d'abril de 2005 (Boib núm. 57), va ser publicat l'anunci relatiu
a:
'Suspensió parcial d'accés i sortida per mar a/des de les instal·lacions portuàries del Port de Sóller-Mallorca, entre els dies 25 a 30 d'abril de 2.005, ambdós inclosos, motivada per l'execució d'obres del projecte ' aprofitament dels
recursos hidràulics de la serra de tramontana. Mallorca. Illes Balears, exp. ref.
11.191-113/2111.' del Ministeri de Medi Ambient.'
Per escrit de dia 22 d'abril de 2.005, l'Institut Balear de l'Aigua i del
Litoral, ha posat en coneixement d'aquesta Direcció General que degut a una
avaria a l'embarcació Crawler, motivada per un temporal, l'inici de les tasques
en el port s'endarreriran fins el proper dia 1 de maig.
Per això es fa saber als usuaris del Port de Sóller que el periode de suspensió parcial d'accés i sortida per mar a/des de les instal·lacions portuàries del
Port de Sóller, es produirà els dies 1 a 6 de maig de 2005, ambdós inclosos,
excepte des de les 11,30 h. fins les 15,30 h. en què les embarcacions podran transitar per un pas de 40 metres d'amplada que s'habilitarà a l'efecte segons plànol
que s'adjunta. (el plànol a què es fa referència quedarà exposat a les dependències de la Direcció General de Ports del Por de Sóller).
La qual cosa es notifica a tots els usuaris per al seu coneixement i als efectes escaients.
El Director General de Ports
Fernando Garrido Pastor
Palma, 25 d'abril de 2005

—o—
Num. 7556
Expropiacions: citació actes prèvies. Obra: ‘ Nou accés a l’aeroport d’ Eivissa’
Exp. 06/04
Clau: CA-0015.04
Declaració de urgent ocupació aprovada per el Consell de Govern en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2005.
Aixecada la suspensió cautelar de la redacció de actes prèvies segons auto
de data 11 d’abril de 2005, dictada per la sala de lo contenciós – administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de las Illes Balears, i amb el fi de redactar las
actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’ expropiació forçosa
urgent motivada per les obres de ‘ Nou accés al aeroport de Eivissa, en els terminis municipals d’Eivissa i Sant Josep de Sa Talaia , i de conformitat al art. 52
de la Llei de Expropiació Forçosa, hauran personarse en el lloc, data i hores
abaix indicades, al objecte de si es de interès des propietari, desplaçarse a la
finca afectada, segons lo previst a el Art. 52.3 de la LEF i amb el fi de facilitar
les dades necessàries que hauran de constar en las mencionades actes prèvies a
l’ocupació, els propietaris que a continuació se detallen:

