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Num. 23168
Correcció d’errades de la Resolució de la Direcció General
d’Indústria de 11 de maig de 2005 per la qual s’autoritza l’establiment de instal·lacions elèctriques
Havent advertit errors materials en la publicació de la Resolució de la
Direcció General d’Indústria de 11 de maig de 2005 per la qual s’autoritza l’establiment de instal·lacions elèctriques, i en virtut de l’article 105.2 de la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (‘ les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància de les persones interesades, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes’), amb la finalitat d’esmenar-los, es procedeix a la publicació de la seva correcció:
On diu: ‘Expedient GP 10/04: reforma línia 66 kV ‘Son Reus – Polígono
1-2’, per canvi de conductors entre els suports 1 i 3.’
Ha de dir: ‘Expedient GP 10/04: reforma línia 66 kV ‘Son Reus –
Polígono 1-2’, per canvi de conductors i canvi de traçat entre els suports 1 i 3.’
Palma, 12 de desembre de 2005
El Director General d’Indústria
Gabriel de Juan Coll

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Cultura.
Fent ús de les atribucions que aquesta normativa em confereix,
RESOLC
1. Nomenar com a titular i com a suplent de la secretaria de la Comissió
Consultiva de Coneixements de Català les persones següents:
- Titular: el cap o la cap de la Secció II de la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura.
- Suplent: el cap o la cap del Servei de Política de Normalització
Lingüística de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
2. Notificar aquesta Resolució a les persones afectades pel nomenament i
publicar-la en el BOIB.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, 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, o un 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 de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 19 de desembre de 2005

Num. 23188
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 23 de desembre
de 2005, per la qual es cessa i nomena nou membre, suplent, del
Consell Escolar de les Illes Balears

El director general de Política Lingüística
Miquel Melià i Caules

—o—

Atès l’escrit rebut de les Cooperatives de Treball, en relació a la proposta
de nomenaments de nou membre suplent al Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès la proposta de substitució del representant del suplent que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 19 de desembre de 2005,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l’article 17.o)
del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears dicto la següent
Ordre
1. Cesar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la persona que tot seguit s’indica, agraint-li els serveis prestats:
Grup o: Representants de les cooperatives de l’ensenyament de treball
associat de les Illes Balears:
- Suplent

Maruja Espigares Navarrete.

2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup o: Representants de les cooperatives de l’ensenyament de treball
associat de les Illes Balears:
- Suplent

Sebastià Vallbona Bonet.

3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal suplent
substituït.
4. Aquesta Ordre s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de desembre de 2005
Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

—o—
Num. 23172
Resolució del director general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura de dia 19 de desembre de 2005,
per la qual es nomenen les persones que, com a titular i com a
suplent, han d’ocupar la secretaria de la Comissió Consultiva de
Coneixements de Català
Atès el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació
de coneixements de català, publicat en el BOIB núm. 132, de 21 de setembre de
2004, i en especial l’article 5, segons el qual, entre els membres de la Comissió
Consultiva de Coneixements de Català hi ha d’haver ‘Un secretari sense vot,
funcionari de la Conselleria d’Educació i Cultura, que serà nomenat pel director general de Política Lingüística’.
Atès que el Sr. Joan Pizà i Oliver, que va ser nomenat anteriorment secretari de la Comissió Consultiva, ja no està adscrit a la Conselleria d’Educació i
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Num. 23270
Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel
qual es ratifica l’acord de la Mesa Sectorial d’Educació sobre
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal
docent de la comunitat autònoma de les Illes Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Educació i Cultura en la sessió celebrada el 28 de desembre de 2005, adoptà,
entre altres, l’acord següent:
«Primer. Ratificar, en totes les parts, per a la validesa i eficàcia corresponents, l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació firmat dia 20 de desembre de
2005, sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal
docent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que s’adjunta com a
annex.
Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
ANNEX
ACORD DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA I ELS
SINDICATS STEI-i, FETE-UGT, CCOO I ANPE PRES A LA MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE DIA 12 DE DESEMBRE DE 2005 SOBRE
MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
DEL PERSONAL DOCENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS
1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Les previsions d’aquest acord són aplicables al personal docent de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat per aquesta Mesa de negociació.
2.- MESURES RELATIVES A LA JORNADA.
2.1.- Reducció de jornada per a la cura d’infants menors de dotze anys,
infants prematurs o persones amb discapacitat i per raó de violència de gènere.
Es té dret a una reducció de la jornada de treball d’un màxim de la meitat
de la durada d’aquesta jornada, amb la reducció proporcional de les retribucions
en les condicions i supòsits següents:
Condicions:
a) Degut a la distribució d’horaris i tasques en el món educatiu, les reduccions s’atendran a les modalitats: mitja jornada, un terç de jornada i menys
d’una hora diària equivalent a una sessió lectiva.
b) Les reduccions s’hauran de demanar a l’administració escolar per
trimestres escolars. S’entendrà que el darrer trimestre del curs escolar acabarà
dia 31 de juliol a efectes de computar les reduccions.
c) Les reduccions de menys d’una hora diària inclouran exclusivament
sessions no lectives en funció de la disponibilitat del centre. Aquesta reducció
s’entendrà d’un període de temps equivalent a la durada d’una sessió lectiva en
l’organització del centre.
Supòsits:
a) Per raó de guarda legal d’un infant menor de dotze anys.

