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tenir lloc el dia 31 de març de 2005, a la qual se va acordar informar favorablement amb prescripcions la fase 1 del Projecte d’Explotació i Restauració de la nova
pedrera Els Aljubs, del TM de Ciutadella.
Vist l’informe de proposta d’inclusió a l’annex, dels Serveis Tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, en data 19 d’octubre de 2005,
relatiu a la obertura de la nova pedrera ‘Els Aljubs’, autorització minera núm. 515, t.m. de Ciutadella, Menorca.
S’acorda:
Primer: Incloure la pedrera ‘Els Aljubs ‘ (t.m. Ciutadella, Menorca), autorització minera núm. 515 a la llista de pedreres incorporades a la revisió del Pla
Director Sectorial de Pedreres, Annex 2, del catàleg de pedreres.
Segon: Notificar el present acord a Kentucky Develops S.L., titular de la pedrera, fent-li saber que contra l’esmentat acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Conseller de Medi Ambient en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació,
sense perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Tercer: Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Ciutadella, al Consell Insular de Menorca i a la Direcció General d’Indústria, així com ordenar la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB.
El director general de Qualitat Ambiental i Litoral
Ventura Blach Amengual
Palma, 28 d’octubre de 2005

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 19527
Acord, del Consell de Govern de 28 d’octubre de 2005, pel qual s’aprova la modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent al
personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d’Interior, en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2005, adoptà, entre altres, l’acord següent.
«Primer. Aprovar la modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari en els termes que es troba a l’Annex I, adjunt a
aquest Acord, tot això referit a aquells llocs de feina que per l’especial naturalesa de les funcions que els correspon s’adscriuen a un sol cos o escala, la creació o
modificació dels quals correspon al Consell de Govern.
Segon. Aquest Acord entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
(Veure annex a la publicació del BOIB)
Palma, 31 d’octubre de 2005
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D’INTERIOR, DE 27 D’OCTUBRE DE 2005, PER LA QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, CORRESPONENT AL PERSONAL FUNCIONARI, AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Vist el projecte de modificació puntual de la relació de llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponent al personal funcionari, elaborat per les conselleries afectades, amb l’assessorament i la coordinació de la conselleria d’Interior, d’acord amb les instruccions aprovades
pel Consell de Govern en la sessió feta el dia 9 de juny de 1994; negociat amb les organitzacions sindicals representades a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i
de la Mesa Sectorial de Sanitat, informat favorablement per la Comissió Interdepartamental de Retribucions i per la Comissió de Personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Vists els articles 17 i 32 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la CAIB, que faculten al conseller competent en matèria de funció pública per a l’aprovació i modificació de les relacions de llocs de treball.
Vist l’article 33 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la CAIB, que disposa que correspon al Consell de Govern l’aprovació d’aquells
llocs de treball que, per la pròpia naturalesa de les seves funcions, s’adscriuen a un únic i determinat cos o escala.
D’acord amb tot l’exposat anteriorment,
RESOL C
PRIMER.- Aprovar la modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en els termes que es troba a l’Annex I adjunt a aquesta Resolució, amb excepció d’aquells llocs de treball que per l’especial naturalesa de les seves funcions s’adscriuen a un sol cos o escala, l’aprovació o modificació dels quals correspon al Consell de Govern.
SEGON.- Elevar, per a la seva aprovació, al Consell de Govern de les Illes Balears, la relació de llocs de treball a què es refereix el punt anterior, i per al
seu coneixement, la resta de la relació.
TERCER.- Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 27 d’octubre de 2005
EL CONSELLER D’INTERIOR
José María Rodríguez Barberá
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