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Atès el que estableixen els articles 13 i 16 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que
l’article 26 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix la delegació a favor de
l’administració instrumental, dict la següent
Resolució
1.Delegar, de manera indistinta, en el vicepresident i el director gerent de
l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears, les funcions previstes en els
subapartats e), f) i i) de l’apartat 1 de l’article 5 del Decret 5/2004.
2.Fer constar l’autoritat de procedència en les resolucions i els actes que
se signin en virtut de la delegació a la qual es refereix aquesta Resolució.
Aquesta Resolució començarà a produir efectes immediats des de la data
en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 d’octubre de 2007
El president de l’INESTUR
Francesc Buils i Huguet

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20189
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 19 d’octubre de 2007, per la qual s’estableixen les directrius del Pla
d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al període 2007-2011.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació, al Títol VII, Capítol
II, estableix el marc regulador de la Inspecció educativa i, concretament, a l’article 154 atribueix a les administracions educatives, en llur àmbit i marc competencial, la regulació de l’estructura i el funcionament dels òrgans que estableixin per al desenvolupament de les funcions i tasques de la Inspecció educativa.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears a l’article 36 atribueix a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
El Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, estableix a l’article 7 que la
Conselleria d’Educació i Cultura fixarà periòdicament les directrius d’actuació
del Departament d’Inspecció Educativa.
El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’article 5.a, atribueix la competència en matèria d’inspecció educativa a la Direcció
General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
D’altra banda, els reptes actuals del sistema educatiu de les Illes Balears
que, entre d’altres, deriven de la necessitat d’atendre tant les exigències pròpies
del desplegament normatiu i de l’aplicació de l’esmentada Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig d’Educació, tant des del punt de vista curricular com organitzatiu
i funcional com dels propòsits programàtics de la Conselleria d’Educació i
Cultura que, en exercici de les competències estatutàries, cerquen donar resposta a les necessitats educatives de la societat de les Illes Balears, plantegen una
situació nova que implica un seguit d’actuacions a nivells molt diversos tant de
la planificació com de l’organització i el funcionament del sistema educatiu.
La Conselleria d’Educació i Cultura a més dels objectius generals que
estableixen les normes vigents i, alhora, com a concreció d’aquests propòsits,
s’ha proposat com a objectius estratègics per al període 2007-2011 diverses
línies de treball de l’administració educativa que tendeixen a la millora de la
qualitat educativa (foment de l’èxit escolar i lluita contra l’abandonament), l’adequació de l’oferta educativa a la realitat sociolaboral balear, el reforçament
del servei educatiu de zero a tres anys, la millora de l’eficiència dels serveis de
l’administració educativa als ciutadans i als centres educatius o la potenciació
de l’ús de la llengua catalana i la projecció de la cultura de les Illes Balears.
En la consecució d’aquestes finalitats s’hi ha de comprometre, cadascun
des del seu àmbit competencial i de responsabilitat, els òrgans i les unitats de
l’administració educativa de les Illes Balears. En aquest context, tant la normativa bàsica com l’autonòmica reconeixen a la Inspecció educativa un caràcter
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transversal que afecta tot el sistema educatiu. Aquesta realitat roman palesa a
l’article 2 del Decret 36/2001, de 9 de març, en determinar les finalitats de la
Inspecció a les Illes Balears:
a.Contribuir a la millora permanent del sistema educatiu.
b.Emparar els drets de la ciutadania pel que fa a una educació de qualitat.
c.Assegurar l’aplicació adequada de les normes jurídiques que regulen el
sistema educatiu.
El citat article exigeix també que la Inspecció ha de ‘vetllar especialment
pel respecte als principis que dimanen d ela Constitució i de l’Estatut d’autonomia a fi que el sistema educatiu contribueixi a consolidar, entre d’altres, els
valors següents: a) La protecció de la convivència democràtica i el respecte als
drets fonamentals dels ciutadans. b) El foment d’actituds positives envers el
patrimoni cultural i lingüístic de les Illes Balears.’
Per poder dur a terme les previsions establertes normativament, s’implica
un esforç de coneixement de la realitat, una planificació adient que permeti prioritzar actuacions, unificar esforços, rendibilitzar recursos. Una planificació que
ha de comptar amb una avaluació contínua als efectes de consolidació de dinàmiques positives i de correcció de les imperfeccions i amb un disseny de formació permanent dels inspectors i les inspectores tendent a millorar-ne l’eficàcia.
Resulta notori també que, sense distreure l’atenció del processos i tasques
que tradicionalment són els propis de la inspecció educativa, caldrà envestir
aspectes innovadors en matèria organitzativa, metodologia i continguts a i efecte d’assolir mecanismes d’adequació de les respostes professionals als nous reptes plantejats.
Per tot això, i a proposta de la directora general d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives,
RESOLC
1. Aprovar les directrius que han de servir de base per al Pla d’actuació
del Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura
per al període 2007-2011, segons els principis que figuren a la present
Resolució.
2. Aquesta Resolució substitueix i deixa sens efecte la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de desembre de 2005 (BOIB núm. 192 del
24) relativa al Pla d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa.
3. Determinar que, per part de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives, s’elabori un Pla d’actuació del Departament
d’Inspecció Educativa d’acord amb una distribució temporal en dues fases: la
primera, per al curs 2007-2008 i la segona, amb caràcter triennal, per al període
2008-2011.
4. El Pla d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa, en el marc de
les competències i de les atribucions establertes a la legalitat vigent per a la inspecció educativa, s’ajustaran a les directrius següents:
4.1 Contribuir a la disminuir el fracàs escolar a lluitar contra l’abandonament escolar i a millorar el rendiment de l’alumnat.
4.2 Contribuir a reforçar el servei educatiu de 0-3 anys.
4.3 Contribuir a adequar l’oferta educativa a la realitat social i laboral de
les Illes Balears.
4.4 Contribuir a millorar l’eficiència dels serveis que dóna la Conselleria
al ciutadà i als centres educatius.
4.4 Contribuir a potenciar l’ús de la llengua catalana i la projecció de la
cultura de les Illes Balears.
5. Les directrius generals de l’apartat anterior es concretaran, específicament, en una planificació que es proposi, entre d’altres, les finalitats següents:
5.1 Millorar les competències bàsiques de l’alumnat de primària, amb
especial atenció al procés de lectoescriptura al primer cicle de l’educació primària.
5.2 Millorar el nivell de competències bàsiques dels alumnes d’educació
secundària obligatòria.
5.3 Desplegar un sistema d’informació i de gestió complet i coherent
basat en el concepte de ‘dada única’.
5.4 Desenvolupar el programa de gestió de centres educatius de manera
que doni resposta a totes les gestions administratives dels centres educatius per
a un millor servei a la comunitat escolar i als ciutadans.
5.5 Atendre de manera efectiva i eficient, tant des del punt de vista administratiu com personal, totes les peticions i les demandes derivades de les funcions de l’administració educativa.
5.6 Impulsar el Programa d’acolliment lingüístic i cultural de l’alumnat
nouvingut i assessorar els centres en tot allò referent al projecte lingüístic.
6. S’ha d’entendre que l’actuació derivada de les finalitats abans exposa-
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des ho és sense perjudici de les funcions i atribucions pròpies de la inspecció
educativa.
7.Autoritzar la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives perquè, d’acord amb la normativa vigent i les directrius que estableix la Resolució present, dicti les instruccions necessàries per a l’organització,
el desenvolupament i les concrecions dels Pla d’actuació del Departament
d’Inspecció Educativa, segons la periodització fixada.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la consellera d’Educació i Cultura
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució.

27-10-2007
Codi del conveni: 07/270.1

Resolució del director general de Treball, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu de l’empresa Llucmajor, empresa Municipal de Serveis, S.A.
(LLEMSA).
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció del conveni esmentat en el corresponent
Registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 18 d’octubre de 2007

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí

Palma, 19 d’octubre de 2007

(Vegeu-ne la versió castellana)

—o—

—o—

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 20161
Resolució del conseller de Salut i Consum , de dia 17 d’octubre
de 2007, per la qual es publica el nomenament com a personal
eventual de la Conselleria de Salut i Consum del Sr. José
Enrique Rius Benedito.
En data 11 d’octubre de 2007, es va nomenar al Sr. José Enrique Rius
Benedito, per ocupar el lloc de feina, corresponent al personal eventual,
d’Assessor Tècnic de la Conselleria de Salut i Consum, amb efectes de dia 16
d’octubre de 2007.
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que,
en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement al seu personal eventual, nomenaments que s’han de publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
Publicar el nomenament del Sr. José Enrique Rius Benedito, personal
eventual de la Conselleria de Salut i Consum, per a l’ocupació del lloc de feina
d’assessor tècnic d’aquesta conselleria.
Palma, 17 d’octubre de 2007
El CONSELLER DE SALUT I CONSUM
Vicenç Thomàs Mulet

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 20077
Resolució del director general de Treball, per la qual es fa públic
el conveni col·lectiu de l’empresa Llucmajor, empresa Municipal
de Serveis, S.A. (LLEMSA).
Referència: DGT/JP/mpu
Ordenació Laboral-Convenis col·lectius
Expedient: .CC TA 1/197 (Llibre III)

Num. 20079
Resolució del director general de Treball, per la qual es fa públic
el conveni col·lectiu laboral per al Transport Regular de Viatgers
per Carretera de les Illes Balears per als anys 2007 a 2010.
Referència: DGT/JP/mpu
Ordenació Laboral-Convenis col·lectius
Expedient: .CC TA 12/0128 (Llibre III)
Codi del conveni: 07/00845
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció del conveni esmentat en el corresponent
Registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.

Palma, 17 d’octubre de 2007
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí

(vegeu-ne el text del conveni en la versió castellana)

—o—
Num. 20363
Rectificació d’una errada advertida en la Resolució del conseller
de Treball i Formació de 22 de maig de 2007, per la qual s’obre
la convocatòria per al període 2007-2008 per concedir subvencions per a les accions d’orientació laboral per a l’ocupació i
d’assistència per a l’autoocupació (OLOA)
Mitjançant Resolució del conseller de Treball i Formació de 22 de maig
de 2007, s’obre la convocatòria per al període 2007-2008 per concedir subvencions per a les accions d’orientació laboral per a l’ocupació i d’assistència per a
l’autoocupació (OLOA) (BOIB núm. 80, de 29 de maig)

