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ANNEX I
a) Centres d’educació infantil i primària.
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LES PROVES TEÒRIQUES PER A
L’OBTENCIÓ DE TITULACIONS PER AL GOVERN D’EMBARCACIONS
D’ESBARJO I MOTOS NÀUTIQUES
Nom i llinatges:……………………………………………………..
DNI/NIE:………………………………Telèfon:…………..………
Domicili:……………………………………………………………..
Població:……………………………..Codi postal:…………………
EXPÒS:
Que vull examinar-me per obtenir la titulació de: (marcau amb una creu
la que correspongui)
( ) Patró per a navegació bàsica
( ) Patró d’embarcacions d’esbarjo
( ) Patró de iot
( ) Capità de iot
( ) Patró de moto nàutica ‘A’
( ) Patró de moto nàutica ‘B’
Localitat d’examen: ___________________
SOL·LICIT:
Que se’m permeti participar en aquesta convocatòria.
(lloc i data)
(rúbrica)
Documentació aportada:
(…) Fotocòpia del document nacional d’identitat
(…) Fotocòpia del NIE
(…) Fotocòpia de la targeta d’identitat o passaport estranger
(…) Resguard dels ingressos de drets d’examen
(…) Fotocòpia compulsada del títol o targeta de___________
(…) Resolució de convalidació de______________________
(…) Certificat de convocatòries anteriors
(…) Certificat mèdic oficial, segons l’annex I de la Resolució
de 30 de desembre de 1997 de la Direcció General
de la Marina Mercant
DESTINACIÓ: TRIBUNAL PER A L’OBTENCIÓ DE TITULACIONS
PER AL GOVERN D’EMBARCACIONS D’ESBARJO I MOTOS
NÀUTIQUES. DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT AERI I MARÍTIM.
CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 2226
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 31 de
gener de 2008 per la que s’estableixen els criteris específics per
a la modificació de les plantilles orgàniques dels centres docents
públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al
curs 2008-2009
El Decret 11/2007 d’11 de juliol (BOIB núm. 104 de 12 de juliol de 2007)
estableix que les competències de la Direcció General de Personal Docent són
l’ordenació i la gestió del personal docent al servei dels centres educatius.
El Pla per l’estabilitat del personal docent i la millora del sistema educatiu fixa els criteris generals del procés anual de modificació de la plantilla orgànica, així com la possibilitat d’establir criteris específics per a cada curs escolar
en funció de les necessitats del sistema educatiu.
Per tot això, tenint en compte les previsions d’escolarització per al curs
2008-2009, la planificació educativa realitzada, i de conformitat amb els acords
de plantilles vigents,
RESOLC
1. Fixar que els criteris específics per a la modificació de les plantilles
orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les
Illes Balears per al curs 2008-2009 seran els següents:

a.1. Plantilles tipus del centres d’educació infantil i primària.
Centres incomplets
— Un mestre per unitat d’infantil i primària.
— En el cas de primària, la consolidació progressiva dels especialistes en
relació a les necessitats del centre, es farà seguint l’ordre següent: filologia
anglesa, educació física i música.
Centres d’1 línia (3 EI + 6 EP unitats).
— 4 places d’educació infantil (EI)
— 6 places d’educació primària (EP)
— 1 plaça de filologia anglesa (FA)
— 1 plaça d’educació física (EF)
— 1 plaça de música (MU)
— 1 plaça de pedagogia terapèutica (PT)
Total: 14 mestres en plantilla (ràtio núm. mestres/núm. unitats: 1.55)
Centres de 2 línies (6 EI + 12 EP unitats)
— 8 places d’educació infantil (EI)
— 12 places d’educació primària (EP) + 3 places de filologia anglesa (FA)
o 13 places d’educació primària (EP) + 2 places de filologia anglesa (FA)
— 2 places d’educació física (EF)
— 1 plaça de música (MU)
— 1 plaça de pedagogia terapèutica (PT)
— 1 plaça d’atenció a la diversitat (AD)
Total: 28 mestres en plantilla (ràtio núm. mestres/núm. unitats: 1.55)
Centres de 3 línies (9 EI + 18 EP unitats)
— 12 places d’educació infantil (EI)
— 18 places d’educació primària (EP)
— 4 places de filologia anglesa (FA)
— 3 places d’educació física (EF)
— 2 places de música (MU)
— 1 plaça de pedagogia terapèutica (PT)
— 1 plaça d’atenció a la diversitat (AD)
— 1 plaça d’audició i llenguatge (AL)
Total: 42 mestres en plantilla (ràtio núm. mestres/núm. unitats: 1.55)
a.2. Es consolidaran progressivament en plantilla les places d’audició i
llenguatge (AL) i pedagogia terapèutica (PT) en els centres on aquestes places
hagin estat habilitades durant els tres darrers cursos i en els quals, per la zona en
la qual s’ubiquen, es mantinguin les previsions d’escolarització d’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu.
a.3. Es consolidaran progressivament en plantilla les places d’audició i
llenguatge (AL) i pedagogia terapèutica (PT) en aquells centres que tenguin
aules ASCE.
a.4. En els centres d’una i dues línies completes que tenguin previstes places habilitades per al curs 2008/2009 en el primer cicle d’educació primària, es
podrà consolidar una plaça més –preferiblement d’anglès- si la previsió de continuïtat de la plaça és almenys de 5 anys.
b) Instituts d’educació secundària
b.1. Les plantilles s’han elaborat amb grups consolidats des de fa 4 anys
amb una ràtio mitjana de 20 o més alumnes per a cada grup.
b.2. Les assignatures optatives, així com les hores de tutoria, de coordinacions, de direcció,… no han estat incloses en el còmput d’hores dels diferents
departaments.
b.3. En el còmput, a part de les hores de cada matèria, sí s’ha inclòs únicament mitja hora setmanal de desdoblament d’anglès i tecnologia per grup, i
les matèries de modalitat dels diferents batxillerats.
b.4. Les assignatures de ciències naturals de 1r, 2n i 3r d’ESO s’han repartit a parts iguals entre els departaments de biologia i de física i química.
b.5. També s’han inclòs les 3 hores de cap de departament.
b.6. A partir de les hores que surten per a cada departament de cada centre, es consolidarà la plantilla tenint en compte el següent:
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- La primera plaça d’una especialitat es crearà a partir de 8 hores lectives.
- A partir de la segona, es consolidarà la darrera plaça a partir de 15h, sempre que estiguin totes les anteriors a 18. Per arribar a les quinze hores s’augmentarà el nombre d’hores que surten amb dues per cada membre de la plantilla per poder dedicar a tutories, coordinacions, direccions, activitats d’estudi i
totes les diferents hores que no estan contemplades en el còmput de plantilla de
cada departament
b.7. Per a les matèries de matemàtiques, castellà i català s’arrodonirà
directament a l’alça per consolidar plantilla, a causa del nombre d’optatives
d’ESO que imparteixen.
b.8. S’amortitzarà una plaça quan existeixin menys de 8 hores lectives del
departament corresponent.
b.9. La plantilla bàsica dels departaments d’orientació a secundària serà:
- 1 plaça de psicologia/pedagogia (PS/PD) si el centre té menys de 20
grups d’ESO i 2 places si té 20 grups o més
- 1 plaça de pedagogia terapèutica (PT)
- 1 plaça de suport a l’àrea de llengua i ciències socials (ASL)
- 1 plaça de suport a l’àrea de ciències i tecnologia (ACT)
- 1 plaça de professor d’àmbit pràctic (AP)
A més es consoliden en plantilla les places d’atenció a la diversitat (AD)
i PT amb quatre anys d’antiguitat. La consolidació d’AD o plaça equivalent es
fa de la següent manera:
- en els centres en els quals hi hagi una plaça d’ AD ocupada, si es consolida la segona, aquesta serà d’ACT com a suport, en lloc d’un altre AD
- els centres que tenen dues places d’AD en plantilla ocupades, queden
igual
- en els centres on no hi ha AD en plantilla, es crearà una plaça d’ACT
- si la plaça d’AD no està coberta, seguirà com a AD, i si s’augmenta per
raons de consolidació es farà amb un ACT
b.10. Cicles formatius: es revisen les plantilles segons els cicles considerats consolidats per la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent, amb el ‘documento de trabajo para el análisis de plantillas y cupo de formación profesional Ley 1/1990’ i amb els posteriors reials
decrets que regulen els cicles formatius que es van creant.
c) Centres d’adults
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Num. 2325
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de gener
de 2008, per la qual s’aprova la concessió d’una beca de formació en pràctiques de terminologia al TERMCAT i a la Universitat
de les Illes Balears
Dia 8 de desembre de 2007 es va publicar en el BOIB núm. 183 la
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de novembre de 2007, per
la qual es convoca una beca de formació en pràctiques de terminologia al
TERMCAT i a la Universitat de les Illes Balears.
Dia 18 de gener de 2008 es va reunir la Comissió Avaluadora d’aquesta
beca, tal com consta a l’acta de la sessió, que forma part de l’expedient. El seu
informe ha servit de base per elaborar aquesta proposta de resolució.
El mateix dia 18 de gener, la directora general de Política Lingüística i
instructora de l’expedient, vist l’informe de la Comissió Avaluadora, va fer una
proposta de resolució amb una llista dels sol·licitants admesos i exclosos, la qual
es va publicar en la forma prevista a l’apartat 9 de la convocatòria, segons consta a l’expedient.
Hi ha crèdit adequat i disponible a la partida pressupostària
13301.455B01.48000.00 dels pressuposts per a l’any 2008.
Per tot el que ha estat exposat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005; després d’haver vist la proposta de la instructora, la directora general de Política Lingüística,
dict la següent
Resolució
1. Aprovar la concessió d’una beca de formació en pràctiques de terminologia al TERMCAT i a la Universitat de les Illes Balears a la senyora Paula
Ramon Vingut, amb NIF 46955762C, amb un import màxim total de 10.800,00
euros. Aquest import es desglossarà en les anualitats següents:
Any 2008: 9.900,00 euros
Any 2009: 900,00 euros
2.Autoritzar i disposar una despesa de 9.900,00 euros a favor de Paula
Ramon Vingut, amb càrrec a la partida pressupostària 13301.455B01.48000.00,
del pressupost de l’any 2008.

c.1. En el cas de les places d’especialistes del cos de mestres que no estan
ocupades es passen a primària o al cos de secundària de la mateixa especialitat.

3.Atès l’apartat 10 de la Resolució de convocatòria, l’import de la beca es
pagarà de manera fraccionada a raó de 900,00 euros mensuals.

c.2. En el cas de les places de secundària, les places d’àmbit s’aniran
transformant en especialitats sempre que no estiguin ocupades.

4.D’acord amb l’apartat 11 de la Resolució de convocatòria, aquesta beca
no implica cap relació contractual amb la Conselleria d’Educació i Cultura i és
incompatible amb qualsevol altra beca, com també altre sou o salari que impliquin vinculació contractual o estatutària. L’acceptació d’aquesta beca per part
de la persona beneficiària implica que accepta les normes fixades en la convocatòria i que se subjecta als procediments legals que regeixen per a les justificacions de l’ús dels fons públics.

d) EOEPs
Es consolidaran progressivament en plantilla, i d’acord amb les necessitats de cada equip, les places de l’especialitat PS/PD que han estan habilitades
durant els tres darrers cursos.

5.En acabar la vigència de la beca, la persona beneficiària ha de presentar
a la Conselleria d’Educació i Cultura una memòria de les activitats que ha dut a
terme i dels coneixements que ha assolit, amb el vistiplau del tutor o tutora.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació,
d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 31 de gener de 2008
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

6.La Direcció General de Política Lingüística ha de notificar la resolució
a la persona beneficiària de manera individual i també s’ha de publicar en les
pàgines web de la Direcció General de Política Lingüística i del Servei
Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Pel que fa a les publicacions en les pàgines web, s’han de certificar en
la forma prevista en la convocatòria.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant 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 57.1 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

