BOIB
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Num. 5352
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’1 d’abril de
2008 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de
centres públics
L’Ordre d’aquesta Conselleria de dia 31 de març de 2008 preveu el procediment a seguir per a la selecció i nomenament dels directors dels centres
públics docents.
En conseqüència, és necessari convocar l’inici del procediment que té per
finalitat el nomenament dels directors dels centres públics docents a partir de l’1
de juliol de 2008.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Convocar el concurs per a la selecció dels directors dels col·legis d’educació infantil i primària que figuren a l’Annex 1, d’instituts d’educació secundària que figuren a l’Annex 2, de centres d’educació per a les persones adultes
que figuren a l’Annex 3 i de centres de règim especial que figuren a l’Annex 4.
2. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
3. Les sol·licituds s’han de presentar a la Direcció General de Planificació
i Centres i s’han d’ajustar al model previst a l’Ordre per la qual s’aproven les
bases de selecció, i que es reprodueix com a Annex 5 d’aquesta Resolució.
4. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar original o fotocòpia acarada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, de conformitat amb
el que es preveu a l’article 4.3 de l’esmentada Ordre.
5. El projecte de direcció s’ha de dipositar a la secretaria del centre per
duplicat i en sobre tancat, en un termini màxim de 48 hores comptades a partir
de la data de publicació de la relació definitiva de candidats admesos per part de
la Direcció General de Planificació i Centres.
6. Juntament amb el lliurament del projecte de direcció a la secretaria del
centre, el candidat ha de manifestar per escrit al director del centre la voluntat
d’exposar el seu projecte al claustre de professors i al consell escolar, d’acord
amb el que preveu l’article 4.5 de l’esmentada Ordre. A aquest efecte l’exposició del projecte de direcció per part del candidat s’ha de dur a terme dins el termini màxim al qual es refereix el següent apartat.
7. La Direcció General de Planificació i Centres ha d’informar els centres
docents en els quals existeixi candidat pel càrrec que es convoca. Els directors
dels centres docents han de procedir a convocar el claustre de professors i el
consell escolar a l’efecte de nomenar els seus representants a la comissió de
selecció, en un termini no superior a 72 hores.
8. Rebudes les propostes dels representants del claustre de professors i del
consell escolar, el director general de Planificació i Centres nomenarà els membres de cada comissió de selecció, la composició de la qual ha de ser notificada
al Departament d’Inspecció educativa i a la direcció del centre docent, que l’ha
de publicar al tauler d’anuncis.
9. Rebuda la notificació, a la qual es refereix l’anterior apartat, pel centre
docent el president de cada comissió de selecció ha de convocar la sessió de
constitució en el termini de 48 hores. Posteriorment, convocarà les sessions de
funcionament que consideri oportunes tenint en compte, en qualsevol cas, la
comissió de selecció ha de proposar el candidat seleccionat com a director abans
de dia 18 de juny de 2008.
10. Els directors dels centres docents seran nomenats en data 1 de juliol
de 2008 per un període de quatre anys, inclòs l’any de pràctiques.
11. Els directors generals de Personal Docent, de Planificació i Centres i
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives resoldran de forma pertinent
per dur a bon terme el que es preveu en aquesta Resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs de reposició de conformitat amb el que preveu 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 en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 1 d’abril de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
ANNEX 1
Relació de centres públics per al concurs de selecció de directors
CODI
07004345
07000467
07000509
07000546

NOM
CP ARIANY
CP MESTRE COLOM
CP SES QUARTERADES
CP XALOC

MUNICIPI
ARIANY
BUNYOLA
CALVIÀ
CALVIÀ

05-04-2008

Num. 46
07000716
07000777
07000868
07012974
07002531
07006184
07005921
07007644
07008788
07001514
07008031
07002324
07002439
07002543
07005982
07004138
07003900
07013127
07004011
07012858
07004576
07013206
07007073
07005490
07005593
07005787

CP S’ALZINAR
CP MARE DE DÉU DEL TORO
CP PERE CASASNOVAS
CP MARGALIDA FLORIT
CP FRANCESC D’ALBRANCA
CP MIGJORN
CP REINA SOFIA
CP MESTRE LLUÍS ANDREU
CP FORNALUTX
CP LLEVANT
CP TALAIOT
CP MONTAURA
CP BLANQUERNA
CP JOAN MAS I VERD
CP RAFAL NOU
CP ES SECAR DE SA REAL
CP GABRIEL VALLSECA
CP CAS CAPISCOL
CP FELIP BAUÇÀ
CP PORT DE POLLENÇA
CP SA GRADUADA
CP VÉNDA D’ARABÍ
CP N. SENYORA DE JESÚS
CP SES SALINES
CP ES FOSSARET
CP ES CREMAT
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CAPDEPERA
CIUTADELLA
CIUTADELLA
CIUTADELLA
ES MIGJORN GRAN
FELANITX
FELANITX
FORMENTERA
FORNALUTX
INCA
MANACOR
MANCOR DE LA VALL
MARRATXÍ
MONTUÏRI
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
POLLENÇA
SA POBLA
SANTA EULÀRIA DES RIU
SANTA EULÀRIA DES RIU
SES SALINES
SÒLLER
VILAFRANCA DE BONANY

ANNEX 2
Relació d’instituts d’educació secundària per al concurs de selecció de directors
CODI

NOM

MUNICIPI

07007607
07008338
07008387
07007954
07007371
07006238
07003882
07013152

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA
IES BALTASAR PORCEL
IES BIEL MARTÍ
IES CAP DE LLEVANT
IES MADINA MAYURQA
IES FRANCESC DE BORJA MOLL
IES JOAN ALCOVER
IES PORRERES

ALAIOR
ANDRATX
FERRERIES
MAÓ
PALMA
PALMA
PALMA
PORRERES

ANNEX 3
Relació de centres d’educació de persones adultes per al concurs de selecció
de directors
CODI

NOM

MUNICIPI

07007681

CEPA LLEVANT

MANACOR

ANNEX 4
Relació de centres de règim especial per al concurs de selecció de directors
CODI

NOM

MUNICIPI

07013097

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES CALVIÀ

CALVIÀ

ANNEX 5
Sol·licitud d’admissió al concurs de mèrits per a la selecció de directors de
centres docents públics
1. CENTRE QUE SOL·LICITA
Centre:
Codi:
Municipi:
Illa:
2. DADES PERSONALS
Primer llinatge:
Segon llinatge:
Nom:
DNI:
Data de naixement:
Domicili:
Municipi:
CP:
Telèfon:
3. DADES PROFESSIONALS
Cos al qual pertany:
Data d’ingrés en el cos:
NRP:
Especialitat centre de destí definitiu:
Codi del centre:
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Nombre d’anys efectius, com a funcionaris de carrera docent a un centre
que imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta:
Nombre d’anys efectius, com a funcionaris de carrera docent a un centre
que no imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta:
Data d’acreditació per a l’exercici de la funció directiva, en el seu cas,
cursos acadèmics en els quals va exercir el càrrec de director :
El sotasignat/La sotasignada sol·licita ser admès/a al concurs de mèrits al
qual es refereix l’Ordre .................……………….. i declara que reuneix tots i
cada un dels requisits que s’exigeixen, que assumeix les condicions de l’exercici de la funció directiva així com les limitacions que, a efectes de docència,
implica l’especialitat del candidat/a, que són certes les dades consignades en
aquesta sol·licitud i en la documentació que s’adjunta, i es compromet a justificar-ho.

05-04-2008
Anàlisis inòcul

103,88 €

Consultes control per seguiment a pacients assistits per accident biològic:
Primer control al mes i mig de l’accident
Segon control als tres mesos
Tercer control als sis mesos
Quart control a l’any
Darrer control

194,83 €
144,31 €
144,31 €
139,33 €
139,33 €’

Disposició addicional única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomás Mulet

…………………….., ……… d…………….de 2008
(Signatura de la persona concursant)

Palma,

—o—
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA. DIRECCIÓ GENERAL DE
PLANIFICACIÓ I CENTRES

4.- Anuncis

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 5053
Ordre del conseller de Salut i Consum de modificació de l’Ordre
de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006,
per la qual s’estableixen els preus públics que han d’aplicar els
centres sanitaris de la Xarxa pública de les Illes Balears per la
prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al
pagament o usuaris sense dret a l’assistència sanitària de la
Seguretat Social.
L’Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006
regula els preus públics que han d’aplicar els centres sanitaris de la Xarxa pública de les Illes Balears a les atencions o prestacions sanitàries en els supòsits en
els quals l’import s’ha de reclamar als tercers obligats al pagament o a les persones usuàries sense dret a l’assistència sanitària de la Seguretat Social.
Aquests preus públics venen reflectits als annexos de l’Ordre.
El risc biològic és, sens dubte, el més freqüent entre els riscs laborals del
personal sanitari. En el moment actual, les malalties infeccioses més importants
i a les quals durant la pràctica diària es veu exposat el personal sanitari amb
major freqüència són les d’etiologia vírica, com els virus de l’hepatitis B, hepatitis C, hepatitis delta i el VIH o la sida.
Es considera accident biològic el contacte amb sang, fluïts biològics o
altres líquids mesclats amb sang, a través d’inoculació percutània, ferida oberta, pell erosionada o mucoses, durant el desenvolupament de l’activitat laboral.
Atesa la gran proliferació d’aquests tipus d’accident, que afecten personal
que treballa en centres hospitalaris, es fa necessària la inclusió d’aquest concepte als annexos de l’Ordre de la consellera de Salut i Consum, de 22 de desembre de 2006, per tal de procedir a la seva facturació i cobrament a la corresponent mútua laboral.
Per tot això, i en virtut de les atribucions que em són conferides per part
de l’article 33.3 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, d’acord amb/ oït el Consell Consultiu, dict la següent
ORDRE
Article únic
Modificació del punt 1.2 de l’annex I de l’Ordre de la consellera de Salut
i Consum de 22 de desembre de 2006
Al punt 1.2. Assistència ambulatòria, de l’annex I de l’Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006, per la qual s’estableixen els
preus públics que han d’aplicar els centres sanitaris de la Xarxa pública de les
Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al
pagament o usuaris sense dret a l’assistència sanitària de la Seguretat Social,
s’ha d’incloure el següent apartat:
‘1.2.5. Preus dels accidents biològics.
Estan incloses les despeses per la prestació d’assistència sanitària per
accident biològic i per les consultes per al control i el seguiment que s’hagin de
realitzar a causa d’aquests i que afectin el personal que treballa a centres sanitaris.
Assistència per accident biològic amb inòcul conegut
Assistència per accident biològic amb inòcul desconegut

370,94 €
322,47 €

Num. 5430
Anunci de la Direcció General de Tributs i Recaptació de citació
per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment corresponents a l’Ajuntament de Felanitx
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
tributària, per mitjà d’aquest anunci, es cita els interessats o els seus representants degudament acreditats, relacionats a continuació perquè en el termini de
QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci, compareguin a les oficina de Recaptació de Tributs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears situada a C/ Constitucio, 1 bj izda en Felanitx en
horari de dilluns a dijous hàbils de 8,30 a 13,30 i de 15,15 a 16,45 hores i els
divendres hàbils de 8.30 a 13.30 hores, per notificar-los de les provisions de
constrenyiment del municipi de Felanitx expedides per la Direcció General de
Tributs i Recaptació en el procediment executiu que se segueix contra els
esmentats subjectes passius. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la
notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
La directora general de Tributs i Recaptació
Maria Antonia Truyols Martí
Palma, 26 de març de 2008
Nom
Municipio :022 Felanitx
ASOCIACION SOS KINDERDORF E V
ASOCIACION SOS KINDERDORF E V
ASOCIACION SOS KINDERDORF E V
ASOCIACION SOS KINDERDORF E V
BIEDAS ALEXANDER HENRYK
COMALE SL
MARROIG VIVES MIGUEL
MORAGUES VADELL JUANA MARIA
P.O. FELANITX, S.L
P.O. FELANITX, S.L
PRITZEL MARC
PROM. Y OBRAS ES MOLI DE FELANITX SL
ROTGER CALDENTEY JAIME
ROTGER CALDENTEY JAIME
UCRAINET ROXANA MARCELA
UCRAINET ROXANA MARCELA
ZORRO INMOBILIARIA MALLORCA SL

—o—

Exer.

Tip

Rebut

Import

071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C
071C

LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ

15/2007
363,25
16/2007
370,52
17/2007
412,82
18/2007
427,00
46/2007
102,98
29/2007 4.799,97
47/2007
587,72
49/2007
220,37
59/2007
211,50
60/2007
134,42
63/2007
107,73
48/2007
282,03
56/2007
167,05
57/2007
197,85
44/2007
23,77
45/2007
24,24
26/2007
219,83

