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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 6951
Lley 5/2001 de 29 de març, de cessió gratuïta a l’Ajuntament de
Palma del tram de l’enllaç de Cala Major-Illetes a la PM-1 i la C-
719, carrer Calvià, Ca’s Català, TM Palma.

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIO DE MOTIUS.

En virtut del que estableix el paràgraf 2n de l’article 42 de la Llei 11/1990,
de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les
cessions gratuïtes que per taxació pericial excedeixen la quantitat de 150.000.000,-
ptes. (cent cinquanta milions de pessetes) s’han de tramitar per llei.

Atès que el tram objecte d’aquesta cessió gratuïta no és necessari per a la
xarxa de carreteres autonòmiques, se cedeix a l’Ajuntament de Palma perquè
formi part de la xarxa viària municipal.

En aquesta cessió gratuïta concorre la utilitat pública prevista a l’article 42
de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Article únic

Se cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de Palma la titularitat del tram de
l’enllaç de Cala Major-Illetes  a la PM-1 i la C-719, carrer Calvià, Cas Català, TM
Palma.

Import de la valoració:  198.355.619,-pessetes, IVA inclòs.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.”

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma, a vint-i-nou de març de dos mil u.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència.
      Antoni Garcias Coll

— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 7180
Ordre de 28 de març de 2001, de convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris docents i per a l’adquisició de
noves especialitats.

D’acord amb el que disposa l’article 5 del Reial decret 850/1993, de 4 de
juny (BOE núm. 155, de 30.6.1993), pel qual es regula l’ingrés i l’adquisició
d’especialitats en els cossos de funcionaris docents a què es refereix la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu; de
conformitat amb el que disposa el Reial decret 575/1991 de 22 d’abril (BOE núm.
97, de 23.4.1991), pel qual es regula la mobilitat entre cossos docents; segons el
que preceptua l’acord del Consell de Govern de 16 de març de 2001, pel qual
s’aprova l’oferta pública d’ocupació relativa a l’àmbit de l’ensenyament no
universitari a la CAIB per a l’any 2001, i per tal de proveir les places dels cossos
docents a les illes Balears;

A proposta de la Direcció General de Personal Docent, dict la següent

ORDRE

S’obre la convocatòria de proves per a la provisió, a les illes Balears, de 415
places de funcionariat docent del cos de mestres, del cos de professors
d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional
i per a l’adquisició de noves especialitats dels cossos docents esmentats, d’acord
amb les bases següents:

TÍTOL 1
Procediments d’ingrés i d’accés

1.- Convocatòria i normativa

1.1 Es convoquen proves selectives per cobrir 415 places.
La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi del cos Places

597 Mestres 195
590 Professors d’ensenyament secundari 195
591 Professors tècnics de formació professional 25

La distribució d’aquestes places per cossos, especialitats i illes, si és el cas,
és la següent:

Codi: forma d’ingrés o d’accés
1 : procediment d’ingrés lliure
2 : reserva per a aspirants minusvàlids
3 : procediment d’accés a un cos de grup superior
T : total.

Cos de mestres

Codi de l’especialitat 1 2 T

597PT Pedagogia terapèutica 23 2 25
597AL Audició i llenguatge 19 1 20
597EI Educació infantil 70 - 70
597FI Idioma estranger: anglès 28 2 30
597EF Educació física 25 - 25
597MU Educació musical 24 1 25
Totals 189 6 195

DISTRIBUCIÓ PER ILLES
Especialitat Illa Núm. de places
Pedagogia terapèutica Eivissa    Formentera 9

Mallorca 12
Menorca 4

Audició i llenguatge Eivissa    Formentera 6
Mallorca 10
Menorca 4

Educació infantil Eivissa    Formentera 30
Mallorca 40

Idioma estranger: anglès Eivissa    Formentera 14
Mallorca 16

Educació física Eivissa    Formentera 13
Mallorca 12

Educació musical Eivissa    Formentera 11
Mallorca 14

NOTA: Dins cada especialitat de les incloses en aquest quadre, els
aspirants al cos de mes-tres només podran optar a places ubicades en una única
illa. Per tant, els participants a la convocatòria del cos de mestres hauran
d’especificar per quina especialitat i per quina illa opten.

Cos de professors d’ensenyament secundari

C Especialitat 1 2 3 T

590001 Filosofia 4 - 4 8
590002 Grec 2 - 1 3
590003 Llatí 2 - 1 3
590004 Llengua castellana i literatura 6 1 8 15
590005 Geografia i història 6 1 8 15
590006 Matemàtiques 6 1 8 15
590007 Física i química 5 - 5 10


