
d’Educació i Cultura, perquè en tenguin coneixement i als efectes oportuns. 

4. Ordenar que aquesta acceptació de la cessió d’ús gratuïta i temporal s’anoti en l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de 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.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma,  19 de març de 2010

La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
El conseller d’Economia i Hisenda

Carles Manera Erbina

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 7721

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 29 de març de 2010, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell
Escolar de les Illes Balears.

D’acord amb l’escrit rebut de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) en relació al nomenament d’un nou membre titular del Consell
Escolar de les Illes Balears en substitució de l’anterior membre representant de l’esmentada  organització. 

En base a la  proposta de substitució d’un representant  titular que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 29 de març 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. 
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la persona que tot seguit s’indica, agraint la seva col·laboració:

Grup J: Representants de l’Administració Local
En representació FELIB
-Titular Miquel Ferrer Viver

Article 2.
Nomenar membre del Consell Escolar de les Illes Balears la persona que a continuació es relaciona:

Grup J: Representants de l’Administració Local
En representació FELIB
-Titular Joan Carles Verd Cirer

Article 3. 
La durada dels seu nomenament serà la corresponent a la del membre del Consell Escolar de les Illes Balears substituït.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de març de 2010

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

Num. 7626
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 26 de març de 2010 per la qual s’estableix el calendari del
procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d’idiomes i als ensenyaments de persones adultes als
centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2010-2011

Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009, per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensen-
yaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’apartat segon del l’article 1 de l’Ordre esmentada, els calendaris dels diferents ensenyaments s’han de publicar en una resolució anual de la
Direcció General amb competències en ensenyaments de règim especial.
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