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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 3834
Decret 1/2009, de 20 de febrer de 2008, del president de les Illes
Balears, d’avocació de la firma de determinats convenis de
col·laboració i de delegació a favor del conseller de Presidència
L’article 11 h de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, estableix que correspon al president, com a atribucions de direcció,
‘subscriure els convenis de col·laboració i els acords de cooperació amb l’Estat
i altres comunitats autònomes’, i l’article 12 afegeix que aquesta atribució té el
caràcter de delegable en el vicepresident, si n’hi ha, o en un conseller. Així
mateix, l’article 80.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que
‘Correspon al president de la Comunitat Autònoma […] la firma dels convenis
de col·laboració […] amb l’Estat i les comunitats autònomes[…]’.
El president de les Illes Balears, mitjançant el Decret 25/2003, de 24 de
novembre (BOIB núm. 166, de 29 de novembre), va delegar la firma dels convenis de col·laboració amb altres comunitats autònomes a favor del titular de la
conselleria competent per raó de la matèria.
El Consell de Govern, en la sessió de 20 de febrer de 2009, ha autoritzat
la firma de sengles acords pels quals, respectivament, s’assumeix el compromís
de tramitar i firmar un conveni de col·laboració entre les comunitats autònomes
de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella
i Lleó per a la coordinació de les seves xarxes de centres d’acollida per a les
dones víctimes de violència de gènere i un altre, amb les mateixes comunitats
autònomes, per al reconeixement recíproc de les llicències de caça i de pesca en
aigües interiors.
Raons de coordinació i d’eficàcia administrativa aconsellen l’avocació de
la delegació efectuada a favor del conseller competent per raó de la matèria, en
relació amb els acords previs i els dos convenis de col·laboració al·ludits, per
delegar, al seu torn, la firma d’uns i dels altres a favor del conseller de
Presidència.
Per tot això, i en aplicació dels articles 28 i 31 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, en relació amb l’article 12 de la Llei 4/2001, de 14 de març, dict el següent
DECRET
Article 1
S’avoca la delegació de firma derivada del Decret del president 25/2003,
de 24 de novembre, en relació amb els acords previs i els convenis de col·laboració que han de subscriure les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia,
Comunitat Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per a la coordinació de les xarxes de centres d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere i per al reconeixement recíproc de les llicències de caça i pesca en aigües interiors.
Article 2
Es delega la firma dels acords previs i dels convenis de col·laboració
esmentats en l’article anterior a favor del conseller de Presidència.
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trasllats d’àmbit estatal de funcionaris docents 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.
La base segona de l’esmentada Resolució disposa que, prèviament a la
resolució provisional del concurs, la Direcció General de Personal Docent ha de
determinar els llocs de feina vacants que s’han d’oferir al concurs i als processos previs, i n’ha d’ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Per això,
Resolc
Primer. Publicar, en els annexos adjunts, les plantilles i la relació de llocs
de feina vacants dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes,
professors de música i arts escèniques, professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Segon. Definir com a vacants, i en conseqüència considerar que són
objecte del concurs de trasllats, les places lliures que resultin de les diferències
entre la plantilla orgànica de cada centre i les ocupades per funcionaris docents
de carrera, tal com figuren en els següents annexos d’aquesta Resolució:
Annex 1.
a) Cos de professors d’ensenyament secundari.
b) Cos de professors d’ensenyament secundari: especialitats pròpies de la
formació professional específica.
Annex 2. Cos de professors tècnics de formació professional.
Annex 3. Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
Annex 4. Cos de professors de música i arts escèniques.
Annex 5. Cos de professors i mestres d’arts plàstiques i disseny.
Annex 6. Centres d’educació de persones adultes.
Annex 7. Equips d’orientació educativa i psicopedagògica.
Annex 8. Centres amb unitats de formació professional especial amb places del cos de professors tècnics de formació professional.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 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 la consellera 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.

Disposició final
Aquest Decret té efectes el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

Palma, 20 de febrer de 2009

Palma, 20 de febrer de 2009

El president
Francesc Antich Oliver

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3287
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, de dia 20 de febrer de 2009, 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
Mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’11 de desembre (BOIB núm.174,
d’ 11 de desembre de 2008) es va fer pública la convocatòria de concurs de

Annex 1. a) Cos de professors d’ensenyament secundari
Centre: ALAIOR (07007607)

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

Funció: 0590001
FILOSOFIA
Plantilla
Ocupades
1
1
Funció: 0590002
GREC
Plantilla
Ocupades
1
1
Funció: 0590004
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Plantilla
Ocupades
4
2
Funció: 0590005
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Plantilla
Ocupades
4
4
Funció: 0590006
MATEMÀTIQUES
Plantilla
Ocupades
4
4

