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BOIB

Num. 65

Resolució
1.Autoritzar el canvi de denominació específica del centre privat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria Corazón de María, registrat amb
el codi 07001927, per la de Cor de Maria.
2.El canvi de denominació específica no afectarà el règim de funcionament del centre.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), que regula el règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors des del dia següent al de la publicació, d’acord amb allò que
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 17 d’abril de 2008
La consellera
Bàrbara Galmés Chicón
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Num. 8290
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 6 de maig
de 2008, de modificació de la Resolució de dia 19 de març de
2008 de convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents dels cossos docents de mestres i de
professors d’ensenyament secundari a les Illes Balears
Advertides errades a la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de
dia 19 de març de 2008, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés,
accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari a les Illes Balears (edicte núm. 4937, BOIB
núm. 42, de 27 de març de 2008), i amb la finalitat d’esmenar-les,
RESOLC efectuar les següents modificacions:
Primer. A la base sisena, apartat 6.3, ‘Desenvolupament i procediment’,
on diu:
‘En l’ordre d’actuació dels aspirants es tendrà en compte el procediment
d’ingrés o accés pel qual participen. En primer lloc, actuaran els aspirants pel
procediment d’accés a un cos de subgrup de classificació superior, en segon
lloc, els de reserva per a aspirants amb alguna discapacitat; en tercer lloc, els
d’ingrés lliure i en últim lloc, els que participen en el procediment d’adquisició
de noves especialitats’
Ha de dir:
‘En l’ordre d’actuació dels aspirants es tendrà en compte el procediment
d’ingrés o accés pel qual participen. Si escau, en primer lloc, actuaran els aspirants pel procediment d’accés a un cos de subgrup de classificació superior; en
segon lloc, els de reserva per a aspirants amb alguna discapacitat; en tercer lloc,
els d’ingrés lliure; i en últim lloc, els que participen en el procediment d’adquisició de noves especialitats’
Segon. A la base setena: Sistema de selecció, apartat 7.2.2.1, Parts de la
prova B.2) ‘Preparació i exposició d’una unitat didàctica’, on diu:
‘Per a la preparació d’aquesta part B (B.1 i B.2) l’aspirant disposarà d’una
hora, comptarà amb un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la
programació, l’exposició de la unitat didàctica i, si escau, posterior debat davant
el tribunal, amb la següent distribució màxima de temps disponible: 20 minuts
per a la defensa oral de la programació, 25 minuts per a l’exposició oral de la
unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat davant el tribunal durant el qual
el tribunal podrà plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació amb el
contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes
d’aula o de contingut pràctic.’
Ha de dir:
‘Per a la preparació d’aquesta part B (B.1 i B.2) l’aspirant disposarà
d’una hora, comptarà amb un període màxim de 50 minuts per a la defensa oral
de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i, si escau, posterior debat
davant el tribunal, amb la següent distribució màxima de temps disponible: 20
minuts per a la defensa oral de la programació, 25 minuts per a l’exposició oral
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de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat davant el tribunal durant
el qual el tribunal podrà plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació
amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d’aula o de contingut pràctic.’
Tercer. En la base desena: ‘Nomenament de funcionaris en pràctiques’,
l’adjudicació de destinacions provisionals, apartat 10.4, on diu:
‘Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase
de pràctiques en haver accedit pels procediments que s’especifiquen a l’apartat
2.1.5 d’aquesta convocatòria.’
Ha de dir:
‘Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase
de pràctiques en haver accedit pels procediments que s’especifiquen a l’apartat
2.1.4 d’aquesta convocatòria.’
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 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 al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 6 de maig de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicon
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Num. 8370
Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la
qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis
essencials en centres docents privats concertats amb la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d’1 de març), a l’article 36.2 estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència del desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, estableix el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari (BOE núm. 14, de 16 de
gener de 1998).
El Reial decret- Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball
(BOE núm. 58, de 9 de març), a l’article 10, paràgraf segon, estableix que quan
la vaga es declari a empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere
de serveis públics, l’Administració competent podrà acordar les mesures necessàries per tal d’assegurar el funcionament dels serveis.
Per això, aquesta Direcció General, vists els escrits d’al·legacions presentats pels representants sindicals de CCOO i STEI-I, organitzacions sindicals
convocants, entre d’altres, de les jornades de vaga dels dies 14 i 15 de maig de
2008, ha resolt dictar, per als centres docents privats concertats amb la
Conselleria d’Educació i Cultura, els següents serveis mínims:
1. El titular del centre, garantirà l’obertura del centre al començament de
la jornada escolar.
2. El director, el cap d’estudis i el secretari romandran al centre durant la
jornada de vaga en funció del seu càrrec.
Una vegada verificades les dades de participació de la vaga i amb la finalitat de poder fer el seu seguiment i comprovació i efectuar el corresponent descompte en la nòmina del professorat que hi hagi participat, el director del centre remetrà, abans de dia 20 de maig de 2008, a la Direcció General de
Planificació i Centres, la relació nominal i el DNI de tots els professors i pro-

