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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

—o—
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

13-05-2008

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

—o—
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-
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fessores que hi hagin participat.
Palma, 9 de maig de 2008
El director general de Planificació i Centres
Miquel Martorell Mas

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 8245
Resolució del conseller de Medi Ambient de 5 de maig de 2008
per la qual s’aproven els plans de recuperació de Limonium barceloi, de Milvus milvus i d’Apium bermejoi i de conservació de
Miniopterus schreibersii
L’article 53 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i de la biodiversitat (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2007) preveu que es
crei el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i que inclourà els animals i les plantes la protecció dels quals exigeixi mesures específiques
per part de les administracions públiques, i que seran inclosos en els catàlegs
previstos en l’article 55 de l’esmentada llei. El vegetal Apium bermejoi i el milà
(Milvus milvus) estan inclosos en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, en la categoria de ‘En Perill d’Extinció’; la Rata pinyada de cova
(Miniopterus schreibersii) hi està en la categoria de ‘Vulnerable’; i el vegetal
Limonium barceloi està inclòs en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i
d’Especial Protecció en la categoria ‘En Perill d’Extinció’.
Aquestes espècies es troben, totes elles, en situació desfavorable de conservació, i són necessàries actuacions específiques per evitar que els factors que
en cada cas n’afecten la distribució, els efectius o la dinàmica demogràfica
agreugin aquest estat desfavorable o arribin, en el pitjor dels casos, a provocarne l’extinció.
Amb la finalitat d’identificar les actuacions necessàries i les prioritats que
s’han d’aplicar en cada cas, la Conselleria de Medi Ambient va redactar les
corresponents propostes de plans, sotmeses als tràmits d’audiència de les entitats interessades i d’informació pública. S’hi han formulat distints suggeriments,
dels quals s’han incorporat als plans els que resultaven tècnicament o legalment
pertinents.
Igualment, els plans han estat sotmesos al parer del Consell Assessor de
Fauna i Flora de les Illes Balears, el qual va aprovar informar-ne favorablement
els continguts en la sessió de dia 18 de juliol de 2007, el Pla de Recuperació
d’Apium bermejoi, de Limonium barceloi, de Milvus milvus i el Pla de
Conservació de Miniopterus schreibersii.
Per tant, i considerada la situació d’aquestes espècies a les Illes Balears,
complimentada la tramitació prevista en el Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel
qual es crea el Catàleg balear d’espècies amenaçades, les Àrees Biològiques
Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears, a proposta
de la Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental, vist
l’informe de la Secretaria General Tècnica, i en compliment de l’article 9.4 del
decret esmentat dict la següent
Resolució
Article 1
Aprovar el Pla de Recuperació d’Apium bermejoi, de Limonium barceloi,
de Milvus milvus i el Pla de Conservació de Miniopterus schreibersii, a les Illes
Balears, els quals queden dipositats a la Direcció General de Caça, Protecció
d’Espècies i Educació Ambiental.
Article 2
Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb
una versió reduïda dels plans com a annexos de la resolució.
Article 3
Encomanar a la Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i
Educació Ambiental el desenvolupament, coordinació i aplicació de les mesures
previstes en els Plans.
Palma, 5 de maig de 2008
El conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt i Vert
ANNEX I
Pla de Recuperació de Limonium barceloi
Limonium barceloi Gil et L. Llorens, és una saladina endèmica de
Mallorca, localitzada a Ses Fontanelles (Palma) al salobrar de la zona humida
de l’antic prat de Sant Jordi. Aquesta espècie està catalogada com En Perill
d’Extinció en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades (Decret 75/2005), el
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que implica l’aplicació d’un Pla de Recuperació.
Ses Fontanelles es el que queda de la que fou la major zona humida del
sud de Mallorca, (1.500-1.800 ha.; Amengual, 1991) que se va dessecar el segle
XIX. Des d’aleshores, pateix diversos processos de dessecació i ocupació (per
urbanitzacions, aeroport de Son Sant Joan, carreteres, etc.), que han anant
reduint-la en extensió i qualitat. El sistema hidròlogic que permet la vida d’aquesta planta està molt alterat, ja que la comunicació amb la mar està tancada,
malgrat que arriben filtracions d’aigua marina al terreny, afectat també per salinitat residual. El tram final del torrent està canalitzat, de manera que només li
arriba aigua dolça per les pluges.
La població de L. Barcleoi va patir una greu pèrdua, per l’abocament d’àrids provinents de la construcció d’una carretera al 1993, que va cobrir una gran
part de la població. Més recentment, s’han produït altres actuacions que han
reduït encara més la zona humida. Però queda una zona, catalogada com a Espai
Lliure Públic, propietat de l’Ajuntament de Palma, que manté les condicions de
salobrar (encara que molt alterades). La població principal de L. Barceloi ha
quedat actualment relluïda a una petita zona de la parcel·la ocupada per l’aquàrium. També n’hi ha alguns redols a la zona propietat de l’Ajuntament.
Ens trobam, per tant, en una situació molt condicionada des del punt de
vista urbanístic, que redueix el marge de maniobra de conservació de l’espècie
a condicions molt artificialitzades, que obliguen a prioritzar accions ex_situ i
procurar la conservació in-situ a condicions de manteniment amb tècniques de
jardineria.
Objectius
L’Objectiu general és millorar la situació de conservació de Limonium
barceloi, garantint la seva conservació ex_situ i la protecció d’una superfície
d’hàbitat suficient per a una població viable a Ses Fontanelles.
Això pot assolir-se mitjançant els següents objectius específics:
1. Assegurar la supervivència ex_situ a un mínim de tres jardins botànics
i tres bancs de llavors.
2. Delimitar, protegir i habilitar una superfície d’hàbitat que permeti l’intent de conservació in_situ de l’espècie.
3. Augmentar la població reforçant els nuclis existents mitjançant un programa ex-situ de producció a gran escala per a la seva reintroducció a la natura.
4. Millorar els coneixements de taxonomia, genètica i biologia de conservació d’aquest tàxon.
5. Utilitzar Limonium barceloi com a espècie emblemàtica per a difondre
la importància de la conservació de les espècies i els seus hàbitats.
Accions
Acció 1. Declarar com a micro-reserva de flora l’hàbitat ocupat i potencial de l’espècie a ses Fontanelles (Propietat municipal i zona verda de la parcel·la de l’Aquarium, com a mínim). Cal definir l’ordenació dels usos (científics, de conservació i d’ús públic) i les necessitats de gestió (sistema hídric,
espècies competidores, etc.) tenint en compte els requeriments ecològics de
Limonium barceloi.
Acció 2. Redactar i aplicar el projecte de millora i recuperació de l’hàbitat.
Acció 3. Assessorament a les autoritats municipals i als promotors privats
per evitar els riscs sobre l’espècie que poden generar actuacions immediates.
Acció 4. Elaboració d’una campanya divulgativa per a la població de l’entorn i sectors clau (policia local, guarderia de medi ambient, empresaris, etc.)
sobre la presència i importància d’aquesta espècie.
Acció 5. Seguiment biològic de l’espècie (tant de la seva dinàmica com de
l’estat dels exemplars), i realitzar un estudi de la biologia de conservació.
Acció 6. Executar un programa ex_situ de producció de L.barceloi per a
la seva conservació ex_situ, i eventualment, la translocació a la zona protegida,
afavorint la seva expansió dins la micro-reserva.
Acció 7. Distribuir llavor genèticament representatives de L. Barceloi a
tres bancs de llavors i a tres Jardins Botànics.
Acció 8. Realitzar un estudi taxonòmic per tal d’aclarir la situació sistemàtica de L .barceloi en relació a altres espècies properes.
Obligacions administratives o públiques
- Tramitar la declaració de la micro-reserva i, fins que aquesta sigui oficial, declarar la zona proposada com a Àrea Biològica Crítica.
- Vetllar pel manteniment de l’estat de conservació de la zona proposada
com a micro-reserva, instal·lar un tancat per evitar accions que la puguin degradar i vetllar per que els nous desenvolupament urbanístics dels voltants no
impliquin impactes negatius per a L. Barceloi.
- Promoure un procediment de cooperació formal entre propietaris,
Ajuntament de Palma i Conselleria de Medi Ambient per a l’aplicació i desenvolupament del Pla.
Vigència, pressupost i cronograma
La vigència d’aquest Pla de Recuperació és de sis anys, al final dels quals
s’haurà de revisar i actualitzar, i s’ha de desenvolupar amb programes anuals
que concretin les actuacions, amb un sistema d’indicadors per al seguiment de
resultats. El cost total estimat per a l’execució de les accions previstes a aquest
Pla de Recuperació, a títol orientatiu, és de 136.000 euros.
ANNEX 2
Pla de Recuperació del Milà (Milvus milvus) a les Illes Balears
La població de milà (Milvus milvus) de les Illes Balears està catalogada
com En Perill d'Extinció al Catàleg Nacional d'Espècies (Ordre
MAM/1653/2003), el que implica l'aprovació d'un Pla de Recuperació. És notable la disposició favorable i la implicació efectiva de distintes entitats, públiques
i privades, en la recuperació de l'espècie, situació que el pla de recuperació ha
de contribuir a consolidar i, si és possible, estendre.

