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1. Variar la tipologia dels instituts d’ensenyament secundari fixant-la de la
següent forma:
a) Tipus A: centres que comptin amb un nombre de més de 32 grups.
b) Tipus B: centres que comptin amb un nombre de més de 20 grups fins
a 32.
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c) Tipus C: centres que comptin amb un nombre de més de 16 grups fins
a 20.
d) Tipus D: centres que comptin amb un nombre inferior a 16 grups.

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 6312
Resolució del conseller de Treball i Formació, per la qual se sotmet a informació pública el projecte de decret pel qual es crea el
guardó del Govern de les Illes Balears a l’ocupació.
El 21 de març de 2007, la directora del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears
va emetre una memòria justificativa de l’oportunitat d’elaborar un
decret que creï un guardó que distingeixi aquelles persones naturals o jurídiques
que es destaquin per l’elevat nivell de contractació de persones desocupades dut
a terme, i en especial d’aquells col·lectius amb especials dificultats d’inserció
laboral.
El 23 de març de 2007, el conseller de Treball i Formació va dictar una
resolució per la qual s’ordenava l’inici de l’expedient per a l’elaboració del
Decret pel qual es crea el guardó del Govern de les Illes Balears a l’ocupació.
En virtut del que disposen els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 35, de 22 de març), dict la
següent
Resolució
Sotmetre el Projecte de Decret pel qual es crea el guardó del Govern de
les Illes Balears a l’ocupació durant un termini de 7 dies hàbils a comptar des
de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, període dins el qual es pot consultar el projecte esmentat i la resta de
l’expedient a la Seu de la Conselleria de Treball i Formació, ubicada al carrer
Gremi Teixidors, 38 de Palma, així com, si s’escau, presentar les al·legacions i
suggeriments que estimin pertinents.
El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes.
Palma, 26 de març de 2007
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6220
Resolució del conseller d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, de data 22 de març de 2007, en referència a la tipologia dels instituts d’ensenyament de secundària a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
L’actual regulació de la tipologia dels centres educatius esdevé d’una
resolució de l’administració Educativa del Govern Central de l’any 1993.
Sense cap dubte, d’aquelles dates fins al dia d’avui, els centres educatius
han sofert multitud de variacions, adaptant-se a les successives Lleis Orgàniques
reguladores de l’educació.
A l’Acord per a la millora de l’ensenyament públic de juliol de 2006, l’administració educativa es va comprometre a revisar la classificació dels centres
de secundària per adequar-la a les característiques actuals, i a la Mesa de
Seguiment, de data 16 de març de l’any 2007, del propi Acord, es varen estudiar
les propostes de modificació de la tipologia segons les aportacions realitzades
per l’associació de directors i directores d’educació secundària de Mallorca
(ADESMA) i l’associació de directors i directores d’educació secundària de
Menorca (ADESME).
Que abans d’iniciar una modificació definitiva de la tipologia dels IES es
considera adient que s’apliqui una variació a l’establerta a l’any 1993 que entrarà en vigor a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució i serà efectiva fins a la finalització del curs 2007/2008.
Per tot això, dict la següent
Resolució

2. Aquesta tipologia es mantindrà fins al final del curs 2007/2008.
Aquesta resolució entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de març de 2007
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 6072
Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007, pel qual es
ratifica l’Acord de la Mesa sectorial de 9 de març de 2007 pel
qual es modifica l’Acord subscrit per aquesta el dia 3 de juliol de
2006 sobre sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal depenent del Servei de Salut de les Illes
Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta de la consellera de
Salut i Consum en sessió celebrada el dia 16 de març de 2007, adopta entre
altres l’acord següent:
‘Primer. Ratificar , en totes les parts, per a la validesa i l’eficàcia corresponents, l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 9 de març de 2006 pel qual
es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de 2006 sobre
sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional del
personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, el text del qual s’adjunta com a annex.
Segón. Imputar la quantia corresponent al complement de carrera pel que
fa al personal laboral i funcionari adscrit als centres i institucions que integren
el Complex Hospitalari de Mallorca, amb càrrec al concepte retributiu complement personal transitori.
Tercer. Ordenar que es publiqui aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
ANNEX I
Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual es modifica l’Acord subscrit per aquesta el dia 3 de juliol de 2006, sobre sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional del personal del Servei de Salut
de les Illes Balears
De conformitat amb allò que estableix l’article 37.1 de la LOPS, l’Acord
de la Mesa Sectorial de Sanitat de dia 3 de juliol de 2006, sobre sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional, establia un model
de carrera professional per a tot el personal sanitari del Servei de Salut de les
Illes Balears, al qual es refereixen els articles 6 i 7 de l’esmentada Llei, si bé
l’article 4 de l’Acord abans esmentat, circumscrivia el seu àmbit d’aplicació al
personal estatutari fix i als sanitaris locals (APD).
Així mateix la disposició transitòria segona establia, que únicament en
la fase d’implantació, també podria accedir al sistema de carrera professional
el personal estatutari interí el nomenament del qual fos anterior al 30 d’octubre
de 2001.
D’altra banda el Pla d’ordenació dels recursos humans del Servei de Salut
de les Illes Balears, subscrit el 4 de maig de 2006, entre els representants de
l’administració sanitària autonòmica i les organitzacions sindicals, CEMSATSE, UGT, CCOO. i S.A.E (BOIB núm. 13, de 25 de juliol de 2006), inclou al
punt quart apartat segon, el compromís d’oferir al personal laboral de les
Fundacions Hospital Son Llàtzer i Hospital Manacor, així com al personal laboral de l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca i al personal funcionari i
laboral que presta els seus serveis el Complex Hospitalari de Mallorca, la integració directa i voluntària en la condició de personal estatutari del Servei de
Salut de les Illes Balears.
A l’empara de l’anterior previsió el 22 de novembre de 2006, es va subs-

