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han d’ocupar el seu càrrec amb efectes d’1 de juliol de 2011.
Fonaments de dret
1. L’article 138 b i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Els articles 16.2, 18.3 i els preceptes que hi concorden de l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 per la qual s’aproven les
bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels
centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Acceptar la dimissió de la Sra. Joana Prohens Salom del seu càrrec de
directora.
2. Disposar que la Sra. Joana Prohens Salom segueixi exercint el càrrec de
directora del centre fins al dia 30 de juny de 2011.
3. Comunicar aquesta Resolució al director general de Personal Docent
als efectes adients.
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Atès que els correfocs, cercaviles i altres actuacions on intervenen dimonis, diables i besties amb l’ús del foc poden esser instruments de difusió de la
cultura de les Illes Balears a l’exterior, i per tal de preservar dites manifestacions
festives de desfilades i balls amb ús de pirotècnia que se celebren a Illes Balears,
es fa necessari el reconeixement d’ofici, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma,
del caràcter religiós, cultural i tradicional de les manifestació festives denominades correfocs, cercaviles de foc, així com altres manifestacions festives executades per colles de dimonis, diables i bestiari de foc (carcasses zoomòrfiques)
que desfilen i/o ballen emprant o amollant productes pirotècnics a la via pública, en un espai o recorregut determinat i autoritzat d’acord amb la normativa
vigent.
Per tot això, i d’acord amb el punt 2 de la Instrucció tècnica complementària número 18 del Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, el Consell de Govern, a proposta
conjunta del conseller d’Educació i Cultura i de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
‘Primer. Reconèixer com a manifestació festiva de caràcter religiós, cultural i tradicional els correfocs, cercaviles i altres actuacions de colles de dimonis, diables i bestiari de foc (carcasses zoomòrfiques) amb ús de material pirotècnic, en les quals podran participar menors d’edat, amb les condicions establertes per la normativa.
Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

4. Notificar aquesta Resolució a la directora del centre.
Palma, 11 de febrer 2011
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Planificació i Centres 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, 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 rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 28 de gener de 2011
La directora general
Elvira Badia Corbella

—o—
Num. 3372
Acord del Consell de Govern d’11 de febrer de 2011 pel qual es
reconeixen com a manifestació festiva de caràcter religiós, cultural i tradicional els correfocs, cercaviles i altres actuacions de
dimonis, diables i bestiari de foc amb ús de material pirotècnic
El Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
d’articles pirotècnics i cartutxeria, en la seva Instrucció tècnica complementària
número 18, regula l’ús d’artificis de pirotècnia exceptuats de l’àmbit de la
Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig de 2007, sobre la posada en el mercat d’artificis pirotècnics, per grups de consumidors reconeguts com a experts, en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals.
D’acord amb la mateixa Instrucció, el reconeixement d’una manifestació
festiva com de caràcter religiós, cultural o tradicional, en l’àmbit local o autonòmic, l’ha d’efectuar l’Administració autonòmica, d’ofici o a instància dels
ajuntaments, i s’ha de publicar en el diari oficial corresponent.
Atès que l’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix com a competència exclusiva la de ‘Cultura. Activitats artístiques i culturals. Foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com la seva difusió nacional i internacional’;

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 3577
Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears d’11 de febrer de 2011 de
correcció d’errades de la Resolució de 19 de gener de 2011 per la
qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar
projectes de cooperants per a l’any 2011
Antecedents
1. La Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears de 19 de gener de 2011 estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l’any 2011.
2. Una vegada publicada la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears en data 29 de gener de 2011, s’han advertit diferents errades en el text
de la convocatòria.
3. Amb la finalitat d’esmenar-ne les errades, de conformitat amb el que
disposen l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és procedent rectificar la Resolució
esmentada.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar la redacció del punt 7.1 de la convocatòria de la manera
següent:
On diu:
‘Submodalitat B1. Dissenyar i impartir cursos i seminaris formatius a països en situació de pobresa, adreçats a professionals o alumnes d’aquests països.’
Hi ha de dir:
‘Submodalitat B1. Dissenyar i impartir cursos i seminaris formatius a països en situació de pobresa, adreçats a professionals o alumnes d’aquests països
(àmbit formal i no formal).’
2. Modificar la redacció del punt 7.1 de la convocatòria corresponent a la

