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GELABERT FONT, ANTONIA
HERVAS BERNAL, JOSEFA
JUAN COMAS, CATALINA
LAHSEN BEJARIN, ELMIRA
LAMBEA HOFT, ROCIO
LANZOS SANCHEZ, Mª CARMEN
LOZA SANCHEZ, Mº NIEVES
MARCH MORAGUES, SILVIA
MARTINEZ MARINA, NORBERTO
MIR SASTRE, MIRIAM
MIR SASTRE, PATRICIA
MUÑOZ GUTIERREZ, CATALINA
NOGUERA VIDAL, CATERINA
OLMO OLMO, CIPRIANA
PALMER GIL, MARIA TERESA
PALOMARES FIOL, MA’RIA
PALOU DE COMASEMA PUJOL, JULIAN
PIÑA ROCA, MARIA JESUS
RODRIGUEZ ORTIZ, MARIA ANGUSTIAS
RODRIGUEZ PEREZ, MARIA
ROMERO NOTARIO, SILVIA
RUIZ GUERRERO, VANESSA
SANZ VALVERDE, M ANGELES
SASTRE QUESADA, CRISTINA
SERRA MIQUEL, MATEU SIRO
SOLER ESCALAS, MARGARITA
SORELL BAUZA, MARIA JESUS
SUAREZ GOMEZ, Mª SONIA

37335827
43094779
43050375
43134343
43025606
43140646
43031544
43105570
13055593
41503673
41503674
43068421
78201264
43028679
43096001
42962952
43115182
42965366
74598514
42981468
43115951
43102232
52754806M
43127595
43051853
43028481
43015079
78203615

EXCLOSOS
ABRINES SOLA, MAGDALENA
DUCROS PORRAS, MARTA
GARCIA GENTILE, ADRIANA MARIA
GARCIA SANFELIX, Mº JOSE
GRISALEÑA GARCIA, MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ SITJAR, MARIA DEL PILAR
ROCA LASHERAS, MARIA VICTORIA
SORIANO SANTOS, VIRGINIA
VIDAL ADROVER, FRANCISCA

43069010
44326786
43185171
41402706
16283730
43090266
42951452
43113226
42942962

CONVOCATS CATALÀ
BASTIDA GOMEZ, MARIA JOSE
ESTEVA RODRIGUEZ, GABRIEL JUAN
FERNANDEZ PEREIRA, PENELOPE
LOZA SANCHEZ, Mº NIEVES
MARTINEZ MARINA, NORBERTO
MIR SASTRE, PATRICIA
PALMER GIL, MARIA TERESA
PIÑA ROCA, MARIA JESUS
RUIZ GUERRERO, VANESSA

42958824
34067110
34074703
43031544
13055593
41503674
43096001
42965366
43102232
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NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA
EL DNI NO ESTÀ EN VIGOR
NO APORTA CERTIF. CAPACITACIÓ O CÒPIA SOL·LICITUD COMPULSADA
NO APORTA CERTIF. CAPACITACIÓ O CÒPIA SOL·LICITUD COMPULSADA
NO APORTA DNI
SOL·LICITUD SENSE SIGNAR
NO APORTA CERTIF. CAPACITACIÓ O CÒPIA SOL·LICITUD COMPULSADA
SOL·LICITUD SENSE SIGNAR
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 15541
Resolució del director general de Relacions Institucionals per la qual s’ordena la inscripció del Reglament de desenvolupament de les normes
electorals dels estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials Superiors de les Illes Balears en el full registral corresponent del Llibre
d’Inscripcions i la publicació del text d’aquest Reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Fets
1. En data 6 de juny de 2007, el Col·legi oficial d’enginyers Industrials Superiors de les Illes Balears va presentar en el Registre d’Entrada de la Conselleria
d’Interior (NRE 13456/2007) una sol·licitud d’inscripció del Reglament de desenvolupament de les normes electorals dels estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials, acompanyat del text, en versió castellana del Reglament esmentat.
2. Un cop examinada la documentació presentada s’hi advertiren les deficiències que tot seguit es relacionen i que es comunicaren al Col·legi mitjançant el
corresponent escrit d’esmenes de la cap de servei d’Entitats Jurídiques el dia 25 de juny de 2007, atorgant-li un termini de 10 dies per esmanar-ho.
- Certificat del secretari de la corporació, amb la signatura legitimada per notari que indiqui l’aprovació per part de l’Assemblea General del reglament presentat.
- Versió catalana del reglament per a la seva publicació en el BOIB, com també el text d’aquell en suport informàtic, —o la declaració expressa que únicament es vol publicar el text del reglament en castellà— acomplint les formalitats exigides pel Decret 132/2002 de 25 d’octubre, pel qual s’estableix el regim de
funcionament del BOIB i l’Ordre del conseller de Presidència de 23 de desembre de 2002, per la qual es determinen les característiques formals del BOIB i es desplega el procediment per inserir-hi texts. (S’adjuntaren còpies d’aquesta normativa)
- Versió catalana en suport paper.
Fonaments de dret
1. L’article 36 de la Constitució Espanyola disposa que la llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals i l’exercici de les
professions titulades. L’estructura interna i el funcionament dels col·legis hauran de ser democràtics.
El text constitucional a l’article 149.1.18ª estableix la competència a favor de les institucions centrals de l’Estat en raó de què els col·legis professionals participen limitadament de la naturalesa d’administracions públiques, als efectes de garantir les bases del règim jurídic de les corporacions professionals.
2. D’acord amb el que disposa l’article 31.9 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia, a la Comunitat Autònoma li
corresponen les competències de desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic representatives d’interessos econòmics i professionals, que haurà d’exercir-les en el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si pertoca, en els termes que aquesta estableixi.
3. Real Decret 2168/1993, de 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’administració de l’Estat en matèria de col·legis oficials o professionals
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. L’article 2 de l’Ordre del Conseller de Presidència de 21 de març de 2000, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del Registre de Col·legis
Professionals de les Illes Balears encomana tots els assumptes relatius a la gestió del Registre de Col·legis Professionals a la Direcció General de Patrimoni i Entitats
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Jurídiques de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, a
través del Servei d’Entitats Jurídiques.
5. El Decret 14/2007, de 20 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual es modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, amb relació a les competències i a l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix les competències en matèria
d’associacions, de fundacions i de corporacions de dret públic i el Registre
d’Entitats Jurídiques, a la Direcció General de Relacions Institucionals.
6. L’article 28 de la Llei 10/1998, de 14 de desembre de Col·legis
Professionals de les Illes Balears disposa que perquè produeixin efectes jurídics
els estatuts col·legials, les disposicions deontològiques o d’ordenació de l’exercici professional i les normes electorals que dictin els col·legis professionals
regulats a la llei esmentada, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
7. D’acord amb el que disposa l’article 20.2 e) del Decret 32/2000 de 3 de
març, pel qual s’aprova el reglament de col·legis professionals de les Illes
Balears, el text dels reglaments de règim interior i de qualsevol altra normativa
de caràcter professional aprovada pels col·legis, és un acte d’inscripció obligatòria.
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Per altra banda, es proposen mesures concretes amb l’objecte de garantir
la identitat del votant, regulant les condicions que ha de reunir el sobre en el
qual s’emeti el vot per correu, preservant, al seu torn, la condició anònima del
votant.
Article 1. Àmbit d’aplicació.
El present reglament serà d’aplicació a tots els processos electorals, ordinaris o extraordinaris, que tinguin lloc per a l’elecció de membres de la Junta de
Govern del COEIB.
Article 2. Formes de votació.
1º Personalment, emetent el vot en la mesa constituïda en el local del
Col·legi prèvia identificació per mitjà del Document Nacional d’Identitat o del
carnet col·legial. La papereta de votació haurà d’estar continguda en el corresponent sobre anònim de votació per a garantir el seu secret.
2º Enviant a la seu del Col·legi, per correu certificat i en sobre oficial tancat, el sobre anònim que conté la papereta o paperetes de votació.
Article 3. Del sobre oficial d’enviament i del sobre anònim.

8. L’informe favorable a la inscripció sol·licitada, de la cap de servei
d’Entitats Jurídiques de 26 de juliol de 2007.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar la inscripció, en el full registral corresponent al Col·legi
d’Enginyers Industrials Superiors de les Illes Balears del Llibre d’Inscripcions
d’aquest Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears, el Reglament
de desenvolupament de les normes electorals dels estatuts del Col·legi Oficial
esmentat.
2. Ordenar la publicació del text d’aquest Reglament en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, que s’adjunta com a annex.
3. Notificar el contingut d’aquesta resolució a la corporació interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, —que no exhaureix la via administrativa— es
pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Presidència en el termini
d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 57 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 26 de juliol de 2007

1º Tant els sobres anònims de votació com els sobres oficials d’enviament
seran proporcionats pel col·legi en la forma prevista en els Estatuts i estaran en
un format estandarditzat a aquest efecte que puguin ser identificats pels membres de la Mesa Electoral, no podent-se utilitzar cap altre sobre. El sobre oficial
assenyalat en l’article 33, 2 dels Estatuts del COEIB serà únic per a cada
col·legiat, figurant en l’inrevés les dades personals de cada col·legiat, número de
col·legiació i número de control assignat al sobre. En el cas que per les raons
que fossin, un col·legiat no hagués rebut els sobres o els perdés, podrà sol·licitar que se li assigni un nou sobre oficial per a contenir el sobre anònim de votació. Dit sobre oficial serà novament personalitzat, assignant-li un nou número
de control que implicarà que el primer assignat deixi de tenir el caràcter de sobre
oficial per al seu enviament al Col·legi.
2º Aquells col·legiats que remetin el seu vot per correu certificat, hauran
d’introduir en el sobre oficial que se’ls hagi assignat el sobre anònim que conté
la papereta de votació i acompanyar-lo d’una fotocòpia per ambdues cares del
seu carnet col·legial o del seu Document Nacional d’Identitat en vigor. Les
línies de tancament de l’inrevés del sobre oficial de votació hauran de ser creuades amb la signatura del col·legiat votant.
3º La fotocòpia del carnet col·legial o del Document Nacional d’Identitat
haurà de ser llegible i permetre visualitzar perfectament la signatura del
col·legiat obrant en el document triat, que servirà com únic document vàlid per
a acarar la signatura que creui l’inrevés del sobre, sense que pugui, en cap cas,
servir de referència que obri en la fitxa col·legial o en qualsevol altre document
que obri en poder del Col·legi.

El director general de Relacions Institucionals
Santiago Florit Gomila

4º Els sobres enviats al Col·legi que no corresponguin al sobre oficial
assignat al col·legiat que els envia, no tindran la consideració de vot emès pel
col·legiat el nom del qual figuri en el seu remitent i, en conseqüència, no seran
computats com a tals per la mesa electoral que així ho declararà abans de l’inici de l’escrutini.

REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE LES NORMES ELECTORALS DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS
INDUSTRIALS DE BALEARS

5º Els sobres anònims de votació continguts en els sobres oficials remesos per correu en la forma prevista en aquestes normes i la signatura de les quals
hagi estat degudament acarada s’introduiran en la urna de votació.

En virtut de l’habilitació continguda en la disposició final segona dels
Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears, per a dictar
quantes disposicions generals resultin necessàries per al seu desenvolupament,
així com la continguda en l’article 43 d’aquests Estatuts que permet el desenvolupament per a cada període electoral de les normes procedimentals necessàries, per part de la Junta de Govern se sotmet a aprovació de la Junta General el
següent Reglament per a garantir el secret i l’autenticitat del vot emès per
correu.
S’ha optat pel desenvolupament de les normes electorals procedimentals
a l’empar de la disposició final segona dels Estatuts, perquè siguin aprovades en
Junta General i d’aquesta manera comptar amb el suport majoritari dels
col·legiats.
La problemàtica que es planteja en cada període electoral per la falta de
regulació específica de la signatura que s’ha d’acarar que figura en el sobre oficial remès per correu, fa precís dictar unes normes procedimentals que determinin expressament la signatura d’acaro, havent-se optat per prescriure que sigui
la qual figura en el D.N.I. del col·legiat o, alternativament, en el seu carnet
col·legial, deixant a elecció del col·legiat introduir la fotocòpia del document
que reculli la seva signatura més actualitzada.

Article 4. De la nul·litat dels vots.
1º Es declararan nuls els vots emesos en paperetes que no s’ajustin al
model confeccionat pel col·legi o que no compleixin amb el disposat en les
normes electorals o en les presents normes.
2º La falta de correspondència entre la signatura del D.N.I. o carnet
col·legial, i la signatura obrant en l’inrevés dels sobres oficials admesos, determinarà que siguin computats com vots nuls per la Mesa Electoral, figurant així
en l’Acta d’Escrutini.
3º Si el sobre oficial admès no conté una fotocòpia del carnet col·legial o
del D.N.I. en vigor, o aquestes resultaran il·legibles, determinarà la nul·litat del
vot acompanyat.
Article 5. Llista electoral.
Els candidats podran sol·licitar al Col·legi una còpia de la llista electoral
exposada en el tauler d’anuncis del Col·legi en la qual figuraran el nom, cognoms i número de col·legiació.
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Disposició final: Entrada en vigor.
El present Reglament entrarà en vigor, prèvia aprovació en Junta General
del COEIB convocada a aquest efecte, a l’endemà de la seva inscripció en el
Registre de Col·legis Professionals de la Comunitat Autònoma de Illes Balears.
DILIGÈNCIA per a fer constar que la present proposta de Reglament de
normes procedimentals de desenvolupament de les normes electorals dels
Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears, va ser aprovat
en sessió de la seva Junta General Extraordinària celebrada el dia 31 de maig de
2007, i a tals efectes se subscriuen les seves 3 pàgines pel seu secretari.
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Extraordinari, com a reconeixement oficial dels mèrits basats en l’esforç i la
feina de l’alumnat que cursa estudis amb rendiment acadèmic excel·lent. La
convocatòria establia fins a 6 premis extraordinaris, atesa la matrícula de segon
curs en l’any escolar 2006/2007.
Una vegada realitzades les proves corresponents, i vista la llista definitiva de qualificacions formulada pel tribunal qualificador i la proposta conseqüent
elevada per la Direcció General d’Administració, Ordenació, i Inspecció
Educatives, d’acord amb el punt 2 de l’apartat quinzè de la Resolució de 26 d’abril, dict la següent
RESOLUCIÓ

En Palma de Mallorca, a 31 de maig de 2007.
Primer. Adjudicació
EL SECRETARI
Jaume Femenias Blanch

S’adjudica Premi Extraordinari de Batxillerat, corresponent al curs
2006/2007, als alumnes:

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 15739
Resolució del director general de Planificació i Centres
Educatius en referència a la dimissió del director del centre IES
Son Rullan.
Atès que el dia 19 de juliol ha tengut entrada en aquesta Direcció General
un escrit firmat per la Sra. Elena Landa Ferragut on presenta la dimissió com a
directora del centre IES Son Rullan.
Atès que de conformitat al que preveu l’article 14.2 de l’Ordre de 19 d’abril de 2004 per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, els directors podran
presentar la dimissió al càrrec justificant les causes que l’indueixen a fer-ho.
Atès que en el seu escrit la Sra. Elena Landa Ferragut justifica la causa de
la seva dimissió en el fet de la seva incorporació a la Direcció General de
Personal Docent per exercir el càrrec de cap de servei.
Atès que aquesta Direcció General està facultada per acceptar la dimissió,
de conformitat a l’apartat 2, in fine, de l’article 14 de la referida Ordre de 19 d’abril, i considerant justificades les causes al·legades en el seu escrit de renúncia.
Atès que l’article 16.2 de l’esmentada Ordre de 19 d’abril preveu que el
cessament de la directora implica els cessament de l’equip directiu.
Per tot això,

Bartomeu Montserrat Sánchez
Aina Lleonart Pizà
Jonathan Vo Medina
Margarida Maria Terrón Puig
Miranda Josefa Prats Van der Ham
Marta Juan Costa
Aquesta distinció ha de ser anotada, per la secretaria del centre on es va
inscriure, en l’expedient acadèmic i en el llibre d’escolaritat de l’alumne/a que
ha obtingut el Premi Extraordinari.
Segon. Beneficis que se’n deriven
1.- L’alumnat premiat pot optar a Premi Nacional, després d’haver-s’hi
inscrit prèviament, d’acord amb l’Ordre de 13 de desembre de 1999 (BOE de 25
de desembre), per la qual es creen els Premis Nacionals de Batxillerat.
2.- A més a més, l’alumnat amb Premi Extraordinari pot gaudir d’exempció total del pagament dels preus públics per serveis acadèmics en el primer
curs d’estudis superiors en centre públic, d’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. En
el cas que el premi se li hagi concedit després d’haver pagat els preus acadèmics, la universitat pot optar per tornar l’import a l’alumne o per descomptarl’hi del primer pagament que, pel concepte esmentat, l’alumne hagi de fer després de la concessió del premi.
3.- L’alumnat amb Premi Extraordinari, rebrà de la Conselleria
d’Educació i Cultura una ajuda d’un import de 600 EUR, d’acord amb les determinacions de la convocatòria (Resolució de 26 d’abril de 2007, BOIB de 12 de
maig).
4.- Per rebre aquesta ajuda cal presentar, abans del 15 d’octubre, a la
Direcció General d’Administració, Ordenació, i Inspecció Educatives, una instància segons el model que figura a la Convocatòria i acomplir la resta de determinacions.

RESOLC:
a. Acceptar la dimissió de la Sra. Elena Landa Ferragut com a directora de
l’ IES Son Rullan de Palma.
b. Disposar igualment el cessament de l’equip directiu del centre.
c. El director/a i l’equip directiu seguiran exercint les funcions inherents
als càrrecs pels quals foren nomenats fins el 30 de juliol de 2007.
Aquesta Resolució es notificarà personalment al director i a l’equip directiu així com al director general de Personal Docent als efectes pertinents.
Palma, 19 de juliol de 2007
El director general
Miquel Martorell Mas

—o—
Num. 15741
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 d’agosto de
2007, per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de
Batxillerat corresponents al curs 2006/2007
L’Ordre de 13 de desembre de 1999, per la qual es creen els Premis
Nacionals de Batxillerat, regulat per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, disposa que les administracions educatives amb competències poden convocar i concedir els Premis Extraordinaris
de Batxillerat.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 26 d’abril de 2007
(BOIB núm. 71 de 12 de maig) convocà els alumnes de segon curs de batxillerat, amb nota mitjana igual o superior als 8,75 punts, per obtenir Premi

Disposició final
Aquesta Resolució tendrà efectes des de l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que acaba la via administrativa, pot interposarse recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptador des de la
data de publicació, davant el conseller d’Educació i Cultura, 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 la data de publicació d’acord amb l’article 10 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa .
Palma, 2 d’agost de 2007.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 15628
Resolució de la consellera de Treball i Formació de dia 31 de
juliol de 2007, per la qual es publica el nomenament del Sr. Jesús
Tomás Benito Santiago com a personal eventual de la
Conselleria de Treball i Formació
En data 31 de juliol de 2007 es va nomenar al Sr. Jesús Tomás Benito
Santiago per ocupar el lloc de feina, corresponent al personal eventual, de cap
de Premsa de la Conselleria de Treball i Formació.

