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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 17213
Decret 26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Conselleria d'Educació i Cultura.
L'article 11. c de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, disposa que correspon al president, com a responsable de la direcció del
Govern, «crear i extingir les conselleries, així com establir la seva denominació
i les seves competències.».
D'acord amb l'article 38.3, a) de l'esmentada llei, el president de la comunitat autònoma pot dictar reglaments, entre altres, en el cas de «creació i extinció de les conselleries, inclosa la modificació de la denominació i de les competències que els corresponen», entre altres casos.
L'article 8 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa a l'apartat 1 que
les conselleries, per a l'exercici de les seves funcions, s'estructuren en la
Secretària General i en les direccions generals que corresponguin. Així mateix,
l'apartat 2 estableix que «l'estructura bàsica de les conselleries s'ha d'aprovar per
Decret del president del Govern de les Illes Balears.».
Els articles 13 i 15 d'aquesta llei disposen respectivament que «els secretaris generals són els òrgans directius encarregats de la gestió dels serveis
comuns, i també de les funcions d'assessorament jurídic i de suport tècnic» i que
«els directors generals són els òrgans directius encarregats de la gestió d'una o
diverses àrees funcionalment homogènies de cada conselleria».
El Decret 6/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, va establir l'estructura del Govern de les Illes Balears, del qual forma parteix la
Conselleria d'Educació i Cultura.
D'altra banda, l'article 1 del Decret 8/2003, de 30 de juny, del President de
les Illes Balears disposa que la conselleria d'Educació i Cultura manté la mateixa estructura orgànica bàsica i els seus òrgans directius, com també les mateixes funcions i competències, que venien establertes per l’Ordre del President de
les Illes Balears de 27/07/99 (BOCAIB núm.95 ext, de 28/07/99).
Aquest Decret 8/2003, de 30 de juny, va ser modificat mitjançant el
Decret 10/2003, de 4 de juliol, publicat al BOIB núm. 97 extra, de 7 de juliol de
2003, i pel Decret 14/2003, de 10 de juliol, publicat al BOIB núm. 101 de 15 de
juliol de 2003.
Atesa la vigència parcial de l’Ordre 27/07/99, els esmentats decrets fan
una referència genèrica a les competències de la Conselleria d'Educació i
Cultura, sense fer una descripció exhaustiva.
Per l'exposat anteriorment, per raons organitzatives i d'oportunitat, es considera convenient sistematitzar en una sola norma l'estructura orgànica bàsica de
la conselleria d'Educació i Cultura, fixar les competències i incloure alguns canvis.
Per això, d'acord amb el que disposen els articles 11 c) i 38. 3, a) de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l'article 8.2 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict el següent
DECRET
Article 1
Competències dels òrgans de la Conselleria d'Educació i Cultura
1. La persona titular de la Conselleria d'Educació i Cultura és l'òrgan competent per exercir les competències de la seva àrea d'activitat administrativa mitjançant la direcció i la coordinació de l'actuació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria d'Educació i Cultura, que es detallen en aquest Decret.
2. La persona titular de la Conselleria d'Educació i Cultura exerceix totes
les competències que li atribueix la legislació vigent, amb independència de la
possibilitat de transferir la seva titularitat o el seu exercici a altres òrgans, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Les persones titulars dels òrgans directius de la Conselleria d'Educació
i Cultura han d'exercir les funcions que es determinen en aquest Decret, a més
de les competències que se'ls atribueixin com pròpies per l'ordenament jurídic.
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Article 2
Estructura de la Conselleria d'Educació i Cultura
La Conselleria d'Educació i Cultura, sota la direcció del seu titular, s'estructura en els òrgans directius següents:
- Secretaria General.
- Direcció General de Planificació i Centres Educatius.
- Direcció General d'Administració i d'Inspecció Educativa.
- Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat.
- Direcció General d'Universitat.
- Direcció General de Formació Professional.
- Direcció General de Personal Docent.
- Direcció General de Cultura.
- Direcció General de Política Lingüística.
- Delegació Territorial d'Educació i Cultura d'Eivissa i Formentera.
- Delegació Territorial d'Educació i Cultura de Menorca.
Article 3
Secretaria General
La Secretaria General gestiona i exerceix funcions d’assessorament jurídic-administratiu, de gestió econòmica de la conselleria i de gestió del personal
no docent. També té al seu càrrec la gestió dels serveis complementaris a l’educació i la tramitació administrativa i econòmica de les beques.
Article 4
Direcció General de Planificació i Centres Educatius
La Direcció General de Planificació i Centres Educatius exerceix les funcions relatives a la planificació educativa, la coordinació, el règim orgànic i el
funcionament dels centres docents. Així mateix, manté els vincles amb els organismes encarregats de la construcció i el manteniment dels centres escolars;
escolarització dels alumnes i les relacions amb la comunitat educativa.
Assumeix, també, els ensenyaments de règim especial, l'educació de persones
adultes, l'educació a distància no universitària i la gestió de títols acadèmics i
convalidacions.
Article 5
Direcció General d'Administració i d'Inspecció Educativa
La Direcció General d'Administració i d'Inspecció Educativa exerceix les
funcions relatives a l'ensenyament de català, la inspecció educativa i les relatives a les noves tecnologies en l'àmbit educatiu.
Article 6
Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
exerceix les funcions relatives a l'ordenació acadèmica, innovació educativa i
formació permanent del professorat. Assumeix, també la coordinació de programes educatius internacionals, l'educació especial i l'atenció a la diversitat, així
com la cooperació i solidaritat.
Article 7
Direcció General d'Universitat
La Direcció General d'Universitat exerceix les funcions pròpies de les
relacions amb la comunitat universitària.
Article 8
Direcció General de Formació Professional
La Direcció General de Formació Professional exerceix les funcions relatives a la formació professional. De la mateixa manera, en coordinació amb la
Secretaria General, manté els vincles amb els organismes encarregats de la
construcció i manteniment dels centres integrals de formació professional.
També assumeix la direcció i gestió de l'Arxiu - Museu de l'Educació.
Article 9
Direcció General de Personal Docent
La Direcció General de personal Docent exercirà les funcions derivades
de la gestió de personal docent.
Article 10
Direcció General de Cultura
La Direcció General de Cultura exerceix les funcions relatives a la promoció cultural, propietat intel·lectual, biblioteques, museus i arxius, patrimoni
històric i gestió d'equipaments culturals.
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Article 11
Direcció General de Política Lingüística
La Direcció General de Política Lingüística, exerceix les funcions relatives a la planificació i execució de programes de dinamització lingüística en
l'àmbit de les administracions públiques. Igualment exerceix funcions en matèria de foment de l'ús de la llengua catalana i de les seves activitats complementàries.
Article 12
Delegacions Territorials d'Educació i Cultura d'Eivissa i Formentera
i de Menorca
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superior de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El cessament en l’actual destinació i la presa de possessió de l’esmentat
lloc es duran a terme d’acord amb el que disposa la base sisena de la convocatòria, amb les conseqüències derivades de l’establert a l’article 19.2 de les
Normes de règim interior de la Sindicatura de Comptes.
D’acord amb l’article 32 de les Normes de règim interior de la Sindicatura
de Comptes, aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, és
impugnable en alçada davant el Consell de la Sindicatura, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb
els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 27 de setembre de 2004

Les Delegacions Territorials d'Educació i Cultura d'Eivissa i Formentera i
de Menorca, sota la dependència directa del conseller d’Educació i Cultura,
exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa dins de l'àmbit
educatiu i cultural de les respectives Illes, en coordinació amb tots els directors
generals dins de l'àmbit de les seves competències.
Disposició addicional
La Direcció General de Planificació i Centres, la Direcció General
d'Ordenació i Innovació i les delegacions territorials d'Educació d'Eivissa i
Formentera i de Menorca passen a denominar-se Direcció General de
Planificació i Centres Educatius, Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat i Delegacions Territorials d'Educació i Cultura
d'Eivissa i Formentera i de Menorca, respectivament, i, per tant, els seus titulars
passen a exercir les funcions corresponents a la nova denominació.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que
s'oposin al que disposa aquest Decret o el contradiguin.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de setembre de 2004
El president de les Illes Balears
Jaume Matas Palou

—o—

Pere Antoni Mas Cladera
Síndic major

—o—
Num. 17268
Resolució del síndic major per la qual es fa pública la proposta
definitiva d’adjudicació del lloc de treball de cap de secció d’assessorament lingüístic, arxiu i documentació de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears
Mitjançant acord adoptat pel Consell de la Sindicatura de Comptes de dia
29 de juliol de 2004, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 7
d’agost de 2004 i en el Boletín Oficial del Estado de dia 17 del mateix mes i any,
es va aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la
comissió tècnica de valoració per a la provisió del lloc de treball de cap de secció d’assessorament lingüístic, arxiu i documentació de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
En data 20 de setembre de 2004, i de conformitat amb l’establert a la base
7.2 de la convocatòria, la comissió tècnica de valoració va elaborar la llista provisional amb la valoració dels mèrits obtinguts pels aspirants, que fou publicada en el tauler d’anuncis de la Sindicatura i a la seva pàgina web.
Revisades les al·legacions presentades pels aspirants, la comissió tècnica
ha confirmat en data d’avui les llistes provisionals, formulant d’acord amb el
previst a la base 7.4 de la convocatòria, la corresponent proposta definitiva d’adjudicació de l’esmentat lloc de treball.
A la vista de la proposta esmentada al paràgraf anterior, d’acord amb la
base 7.6 de la convocatòria, i fent ús de les competències que atribueix al síndic
major l’article 24 e) de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears
Resolc

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
SINDICATURA DE COMPTES
Num. 17267
Resolució del síndic major per la qual es resol la convocatòria
pública per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball cap de servei jurídic de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears
Mitjançant acord adoptat pel Consell de la Sindicatura de Comptes de dia
29 de juliol de 2004, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 7
d’agost de 2004 i en el Boletín Oficial del Estado de dia 16 del mateix mes i
any, es va aprovar la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball cap de servei jurídic de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, corresponent al cos general d’administració.
Atès l’article 19.1 de les Normes de règim interior de la Sindicatura de
Comptes, aprovades en sessió de dia 25 de març de 2003 per la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears, que estableix que el
personal dels cossos generals d’administració es cobrirà per funcionaris de qualsevol administració pública o del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el
procediment de concurs específic de mèrits o lliure designació amb convocatòria pública, als quals podran optar els que pertanyin a determinats cossos o escales, segons el que figuri en la relació de llocs de treball.
D’acord amb la proposta formulada pel Consell de la Sindicatura en data
27 de setembre de 2004, comprovat el compliment per part de la candidata elegida dels requisits i especificacions exigits a la convocatòria, atès que compta
amb experiència acreditada i coneixements de les seves funcions, i fent ús de les
facultats que atribueix al síndic major l’article 24 e) de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Resolc
Adjudicar el lloc de treball de cap de servei jurídic a la senyora Maria
Antònia Cerdà Forteza, amb DNI 43.027.069 A, funcionària pertanyent al cos

Primer.- Fer pública la proposta definitiva d’adjudicació de la senyora
Margalida M.M Rosselló Pons, amb DNI número 42.989.002 R, que ha obtingut una puntuació de 20,30 punts, per al lloc de treball de cap d’assessorament
lingüístic, arxiu i documentació de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears
Segon.- Ordenar la publicació de l’esmentada proposta en el tauler d’anuncis de la Sindicatura de Comptes, a la seva pàgina web (www.sindicaturaib.org) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de setembre de 2004
Pere Antoni Mas Cladera
Síndic major

—o—
Num. 17269
Resolució del síndic major de 27 de setembre de 2004 per la qual
es resol la convocatòria del concurs de tècnic auxiliar d’informàtica, en règim laboral, de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears
Mitjançant acord adoptat pel Consell de la Sindicatura de Comptes de dia
29 de juliol de 2004, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 7
d’agost de 2004, es varen aprovar les bases i la convocatòria del concurs de tècnic auxiliar d’informàtica, en règim laboral, de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
En data 17 de setembre de 2004, i de conformitat amb l’establert a la base
6.5 de la convocatòria, el tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu va
aprovar la llista definitiva amb la valoració dels mèrits obtinguts pels aspirants,
que fou publicada en el tauler d’anuncis de la Sindicatura i a la seva pàgina web,
i va elevar al síndic major la corresponent proposta de contractació.

