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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 26182
Acord del Consell de Govern de 19 de novembre de 2010 d’atorgament de la distinció Cornelius Atticus amb caràcter extraordinari
Mitjançant el Decret 22/1996, de 15 de febrer, es va crear la distinció
Cornelius Atticus, que estableix en l’article 1 que l’objectiu d’aquesta distinció
és el reconeixement a les persones que han dedicat la seva vida a la pràctica o
promoció de l’esport de les Illes Balears. Altrament, la disposició final primera
del Decret faculta igualment el conseller competent en matèria esportiva per
desenvolupar-lo i executar-lo.
Mitjançant la Resolució del conseller de Presidència de 12 de novembre
de 2010 es va modificar la resolució de 20 d’octubre de 2010 per la qual s’aprova la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius Atticus 2010 a
una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears, que es regeix pel Reglament
que s’incorpora com a annex 1.
Així, a conseqüència d’aquesta modificació, el punt vuitè de l’annex 1
esmentat preveu, en la nova redacció, la concessió de l’atorgament de la distinció amb caràcter extraordinari a una o més persones en les quals concorrin causes excepcionals en virtut de la seva trajectòria professional i de la transcendència i els especials mèrits esportius que les facin mereixedores d’aquesta concessió.
El jurat de la distinció Cornelius Atticus va acordar per unanimitat, en la
sessió extraordinària de dia 12 de novembre de 2010, proposar l’atorgament de
la distinció amb caràcter extraordinari als esportistes Rafael Nadal Parera i Jorge
Lorenzo Guerrero.
L’article 2.1 b) del Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, atribueix a la Conselleria de Presidència, a través de la Delegació de la
Presidència per a l’Esport, funcions de promoció de l’activitat esportiva, entre
d’altres.
Per tot això, fent ús de les atribucions que m’atorguen el Decret 22/1996,
de 15 de febrer, i l’article 11 j) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atesa la
proposta del jurat, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Presidència,
en la sessió de 19 de novembre de 2010, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
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400.000 m3 per a Mallorca, 100.000 m3 per a Menorca i 100.000 m3 per a
Eivissa, per a un període de cinc anys. Transcorreguts el cinc anys de vigència
de l’esmentat Decret, aquest ha quedat derogat, sent necessari per tant un nou
Decret que reguli els drets d’aigües subterrànies per a usos agraris.
2.L’agricultura i la ramaderia de les Illes Balears representen un sector
estratègic dins l’economia de les Illes Balears i per tant interessa mantenir la
possibilitat d’atorgar concessions d’aigües subterrànies per a ús agrari fins els
límits fixats en el nou Decret, que seran de 100.000 m3 anuals per a Mallorca,
de 20.000 m3 anuals per a Menorca i de 20.000 m3 anuals per a Eivissa, durant
un període de cinc anys.
3.El conseller de Medi Ambient i Mobilitat, mitjançant Resolució de 9 de
novembre de 2010, va acordar la iniciació de l’expedient per elaborar el decret
del Consell de Govern pel qual es regula l’atorgament de concessions d’aigües
subterrànies per usos agraris, designant al Director General de Recursos Hídrics
com a òrgan responsable del procediment i la formació del corresponent expedient administratiu, amb subjecció a les disposicions legals aplicables.
Per tot això, una vegada redactat el Projecte de decret pel qual es regula
l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per usos agraris, i d’acord
amb l’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, que estableix que quan ho exigeixi la naturalesa de la disposició o ho
decideixi el Consell de Govern o el conseller competent, el projecte s’ha de sotmetre a informació pública, dict la següent
Resolució
1. Sotmetre el Projecte de decret pel qual es regula l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per usos agraris a l’audiència de la ciutadania,
mitjançant les entitats relacionades amb l’objecte de regulació, durant un termini de quinze dies.
2. Sotmetre el Projecte de decret pel qual es regula l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per usos agraris a informació pública, durant un
termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Posar a disposició de les persones interessades una còpia del text del
Projecte de decret, durant el termini previst, a la seu de la Direcció General de
Recursos Hídrics, situada al carrer Gremi de Corredors, 10, 2n, Polígon de Son
Rossinyol, 07009 Palma, i en el web de la Direcció General de Recursos
Hídrics, a l’adreça d’Internet (http://dma.caib.es).
4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de novembre de 2010

‘Primer. Atorgar la concessió amb caràcter extraordinari de la distinció
Cornelius Atticus als esportistes següents:
—
—

El conseller de Medi Ambient i Mobilitat
Gabriel Vicens i Mir

Senyor Rafael Nadal Parera
Senyor Jorge Lorenzo Guerrero

—o—

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Palma, 19 de novembre de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 25818
Resolució del conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 15 de
novembre de 2010 per la qual es sotmet a informació pública el
Projecte de decret del Consell de Govern pel qual es regula l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per usos agraris
Fets
1.El Decret 58/2005, de 27 de maig (BOIB núm. 85, de 4 de juny) regulava l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per usos agraris a precari a les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa amb un volum màxim anual de

Num. 25796
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 10 de novembre
de 2010, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb els escrits rebuts de la Federació d’Ensenyament USO Illes
Balears i del Consell d’Eivissa en relació al nomenament de nous membres titulars i suplents del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució dels anteriors membres representants de l’organització i la institució esmentades.
En base a les propostes de substitució de representants titulars i suplents
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 10 de novembre de 2010, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de
les Illes Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la
següent:
ORDRE
Article 1.
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Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears:
En representació de la Federació d’Ensenyament USO Illes Balears
- Titular Margarita Francisca Munar Castellà
- Suplent Juan Carlos Lorenzo González
Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell d’Eivissa
- Suplent Maria Ribes Marí
Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones
que a continuació es relacionen:
Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears:
En representació de la Federació d’Ensenyament USO Illes Balears
- Titular Ismael Alonso Sánchez
- Suplent Margarita Francisca Munar Castellà
Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell d’Eivissa
- Titular Marià Torres Torres *
- Suplent Vicent Tur Torres
* Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de setembre de 2007 (BOIB núm. 147 de 4-10-2007)
Article 3.
La durada dels seu nomenament serà la corresponent a la dels membres
del Consell Escolar de les Illes Balears substituïts
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 10 de novembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 25939
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 16 de
novembre de 2010, de convocatòria anual per a sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de
director
L’article 8 del Decret 81/2004, de dia 17 de setembre, que regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del
càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears (BOIB núm.
134, de 25-09-2004), determina que la Conselleria d’Educació i Cultura ha d’establir una convocatòria anual per a què el professorat interessat pugui sol·licitar
el reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu
específic de director.
En virtut d’això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Obrir una convocatòria per a la sol·licitud del reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director, d’acord amb el que determina el Decret 81/2004, de 17 de setembre, modificat pel
Decret 136/2007, de 31 d’octubre, (BOIB núm. 167, de 8 de novembre de
2007).
BASES
1. Requisits dels beneficiaris
1.1 Poden participar-hi els funcionaris de carrera nomenats directors de
centres docents públics no universitaris de les Illes Balears a partir de l’1 de
juliol de 1996, d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
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o la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, o la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, i que han completat algun dels períodes de mandat
com a director, d’acord amb les lleis orgàniques abans esmentades per les quals
foren nomenats.
1.2 Haver cessat en el càrrec.
1.3 Estar en situació d’actiu i en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
2. Forma
Per a participar en aquest procediment, les persones interessades han de
fer una sol·licitud, segons el model de l’Annex 1, a la Direcció General de
Personal Docent.
L’administració justifica d’ofici la documentació necessària per a la valoració de l’exercici del càrrec de director/a.
3. Termini
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució.
4. Procediment
Segons l’article 9 del Decret 81/2004, el procediment ha de constar de
dues fases: la comprovació dels requisits establerts i la valoració de l’exercici
del càrrec de director.
La comprovació dels requisits establerts la realitza la Direcció General de
Personal Docent, la qual publica la llista dels aspirants admesos i exclosos, amb
la tipologia del centre, els períodes i el percentatge de consolidació, a la pàgina
Web http://dgpdocen.caib.es obrint un termini de 10 dies hàbils per tal que les
persones interessades puguin formalitzar i documentar les al·legacions pertinents.
La valoració de l’exercici del càrrec, segons determina el Decret 81/2004,
és competència de la Comissió de Valoració, la qual demana al Departament
d’Inspecció Educativa un informe de cada sol·licitant, en funció dels criteris
establerts a l’article 7 del Decret esmentat. Una vegada rebuts i analitzats els
informes per part de la Comissió es procedeix a la valoració de la funció directiva que expressa en els termes de «positiva» o «no positiva». Aquells directors
nomenats per un segon o més mandats tendran valorats de forma positiva els
mandats anteriors.
5. Resolució final
Un cop realitzada la valoració, com a resultat final d’aquesta convocatòria, la Conselleria d’Educació publica a la seva pàgina Web
http://dgpdocen.caib.es la Resolució final en què hi consten la tipologia del centre, el període o períodes consolidats i el percentatge de consolidació.
Contra aquesta Resolució final que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació, de conformitat 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.
6. Efectes
Els efectes econòmics i administratius són d’1 de juliol de 2010.
Igualment, el percentatge de consolidació s’ha de calcular sobre la base de
l’import del complement retributiu específic del càrrec de director que correspongui al centre de major nivell i categoria que ha servit al funcionari per obtenir la consolidació.
7. Incompatibilitats
La percepció d’aquest complement retributiu específic per l’exercici del

