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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

1.- Disposicions generals

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 13647
Llei 9/2006, de 17 de juliol, de reforma de la Llei 4/2003, de 26
de març, de museus de les Illes Balears
EL PRESIDENT 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
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La disposició transitòria segona de la Llei 4/2003, de 26 de març, de
museus de les Illes Balears (BOIB número 44, de 3 d’abril del 2006), estableix
que els museus i les colAleccions museogràfiques existents en el moment de
l’entrada en vigor de la Llei de museus, independentment de la seva titularitat,
hauran d’adaptar-se a la normativa vigent en el termini de tres anys a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei.
L’article 29 de l’esmentada Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les
Illes Balears, crea la Junta Interinsular de Museus per tal de facilitar l’intercanvi d’informació i la coordinació entre els consells insulars i el Govern de les
Illes Balears, a l’objecte de coordinar els criteris de gestió de les xarxes de
museus de cadascuna de les illes, els programes d’actuació, les mesures de
foment, així com exercir la resta de funcions que s’estableixin reglamentàriament.
La Junta Interinsular de Patrimoni Històric ha acordat, en data 22 de maig
del 2006, la proposta de modificació de la disposició transitòria segona de la
Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, per un termini de tres
anys més a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 1
Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei 4/2003, de 26 de
març, de museus de les Illes Balears, amb el text següent:
‘ Disposició transitòria segona

Num. 13918
Resolució de la Universitat de les Illes Balears del dia 24 de juliol
de 2006, per la qual es corregeix la del dia 22 de juliol de 2006
per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a l’escala auxiliar administrativa, grup D, pel torn lliure, d’aquesta universitat.
Advertit un error a la Resolució d’aquesta universitat de data 14 de juliol
de 2006 publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 102, de data 22
de juliol de 2006, amb número de publicació 13419, aquest Rectorat, de conformitat amb el que determina l’article 105.2 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, ha resolt de
rectificar l’error comès, en els termes següents:
A la pàgina 6, on diu: «Els drets d’examen són de euros», ha de dir: «Els
drets d’examen són de 10,15 euros».
I obrir un nou termini de presentació de sol·licituds que començarà a
comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
El Rector,
Avel·lí Blasco
Palma, 24 de juliol de 2006

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 13864
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, pel procediment de lliure designació, llocs de
treball de l’Administració de la comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
En compliment del que disposen els articles 56 i 58 de la Llei 2/1989 de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els arts. 28 i
següents del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el conseller
d’Interior, fent ús de les competències que li atribueix aquesta Llei, dicta la
següent
RESOLUCIÓ

Els museus i les col·leccions museogràfiques existents en el moment de
l’entrada en vigor de la Llei de museus, independentment de la seva titularitat,
hauran d’adaptar-se a la normativa vigent en el termini de sis anys a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei.’

1. Aprovar la convocatòria per al proveïment, pel sistema de lliure designació, dels llocs de treball amb les característiques que s’indiquen a l’Annex lI
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten com a Annex I.

Disposició derogatòria única
Resten derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que disposa aquesta llei o ho contradiguin.

Aquesta llei vigirà des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

3. D’acord amb el que preveu l’article 9 del Decret 162/2003, de 5 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball de
l’Administració de la comunitat autònoma, es designen els membres de la
Comissió Tècnica, a l’efecte de la valoració de les proves de coneixements de
llengua catalana corresponents al nivell B, que s’indica a l’Annex III.

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

4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).

Disposició final

Palma, disset de juliol de dos mil sis
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc Fiol Amengual

—o—

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la 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 recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, d’acord amb
el que disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB.

