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condició d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que compleixin les condicions d’accés al cicle en què demanin la plaça. Aquestes places les adjudica de
forma automàtica el programa informàtic FORPRES.
Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

17

dels centres sol·licitats. Aquest ordre de prelació vincula a l’Administració educativa als efectes del procediment de nomenament i selecció dels directors regulat en la present Resolució.
4. El termini de presentació de sol·licituds, de la documentació acreditativa i del projecte de direcció és de vint dies naturals a partir de la publicació d’aquesta Resolució.
Quart.- Llistes d’admesos i exclosos

Palma, 20 de maig de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 9735
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es
convoca el procediment per a la selecció i nomenament de directors als centres docents públics de nova creació
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 31 de març de 2008,
per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels
òrgans de govern dels centres docents públics, estableix en el seu article 17.2,
quant al nomenament de directors amb caràcter extraordinari, que, en el cas de
centres de nova creació, s’ha d’atendre el que disposa l’apartat 1 d’aquest article, és a dir, nomenar directors per un període de dos anys.
D’aquesta forma, es recull el que estableix l’article 137 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que té el caràcter de norma bàsica en
aquesta matèria, a l’empara del que disposa la disposició final cinquena d’aquesta Llei. No obstant això, l’esmentat article no refereix cap criteri o directriu
que orienti l’actuació de l’Administració educativa en disposar el nomenament
extraordinari.
Per al curs 2008/2009 es preveu la posada en funcionament de nous centres públics de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.
Ateses les consideracions anteriors, i amb l’objecte d’aplicar a aquests
nomenaments els principis de publicitat, mèrits i capacitats que són fonament
indiscutible de la carrera administrativa, es creu adient convocar un concurs de
mèrits per accedir al càrrec de director dels centres docents de nova creació.
Per tot això, de conformitat amb les normes abans referides i a l’empara
del que disposa l’article 10.1 i de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la
següent
Resolució
Primer.- Objecte
Aquesta resolució té per objecte convocar un concurs de mèrits entre els
professors funcionaris dels centres docents públics, dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears, per ocupar el càrrec de
director dels centres de nova creació que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta
Resolució .
Segon.- Àmbit subjectiu
Es podran presentar a aquest concurs els professors funcionaris de carrera d’alguns dels nivells educatius i règim que s’imparteixin al centre i que reuneixin els següents requisits:
a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys en el cos de la funció publica
docent de procedència.
b) Haver estat professor, durant un període de cinc anys, en un centre
públic que imparteixi ensenyaments del mateix nivell i règim.

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General
de Planificació i Centres farà pública la llista provisional d’admesos i exclosos,
explicitant en el darrer supòsit els motius de l’exclusió.
2. Els candidats exclosos disposaran d’un termini de cinc dies, a partir de
la publicació de la llista a dalt esmentada a la pàgina web de la Direcció General
de Planificació i Centres, per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop estudiades, es resoldran i es publicarà la relació definitiva en un termini de cinc dies naturals.
Cinquè.- Comissió de selecció
1. Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos, es constituirà una comissió de selecció que estarà integrada pels següents membres:
a) Un inspector d’educació, proposat per la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, que serà el president de la
comissió.
b) Un representant de l’Administració educativa proposat per la Direcció
General de Planificació i Centres, que actuarà com a secretari.
c) Un representant de l’Administració educativa proposat per la Direcció
General de Personal Docent.
2. La comissió tindrà les següents funcions:
a) Valorar els mèrits acadèmics i professionals dels candidats, de conformitat amb el barem que es publica a l’annex 3.
b) Valorar el projecte de direcció presentat, al qual se li atorgarà un màxim
de vint-i-cinc punts.
c) Proposar al director general de Planificació i Centres el candidat que
hagi obtingut la puntuació més alta, sumant les aconseguides en les dues fases.
Sisè.- Nomenament de directors
1. En el termini màxim de 20 dies naturals a partir de la publicació de la
llista definitiva, el director general de Planificació i Centres proposarà al director general de Personal Docent, les persones que han d’ocupar el càrrec de director, de conformitat amb l’establert a l’apartat 2c de l’article cinquè.
2. Els directors dels centres docents seran nomenats pel director general
de Personal Docent en data 1 de juliol de 2008 per un període de dos anys.
Setè. Resolucions posteriors
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.
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.

Tercer.- Sol·licituds i lliurament de documentació

Palma, 27 de maig de 2008

1. Les sol·licituds per participar en el procés de selecció han de presentarse a la Direcció General de Planificació i Centres i s’han d’ajustar al model que
figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
2. Juntament amb la sol·licitud esmentada a l’apartat anterior, s’ha d’adjuntar original o fotocòpia acarada de tota la documentació acreditativa dels
mèrits al·legats, així com un projecte de direcció, referit a l’actuació en el centre, que, a partir de l’anàlisi de l’entorn del mateix, fixi els objectius, les línies
d’actuació i la seva pròpia avaluació des de la perspectiva d’un pla estratègic i
d’acord amb els apartats prevists a l’annex 4, l’extensió del qual no ha de superar els vint fulls per una sola cara i a doble espai.
3. En el cas que un candidat presenti sol·licituds a més d’un centre, farà
constar la seva preferència sobre els centres als quals vol concórrer com a director en un document annex en el qual manifestarà l’ordre de prelació de cada un

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
ANNEX 1
Relació de centres de nova creació pel curs 2008-2009
CODI
07013644
07013553
07013565

07013590

NOM
CP INCA
CP LLUCMAJOR
CP SANT ANTONI DE
PORTMANY
IES PORT D’ALCÚDIA

MUNICIPI
INCA
LLUCMAJOR
SANT ANTONI DE
PORTMANY
ALCÚDIA
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ANNEX 2
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:
- Nombre d’anys efectius, com a funcionari 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 funcionari 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.
…………………………….., ………… d…………………. de 2008
(Signatura de la persona concursant)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA.
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I CENTRES
ANNEX 3
Barem de la fase primera del concurs de mèrits per a la selecció de candidats a
director
A. Per l’exercici del càrrec de director:
- 1.50 punts per cada any, en un centre que imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
- 1 punt per cada any, en un centre que no imparteixi cap dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
B. Per l’exercici del càrrec de cap d’estudis o secretari:
- 1 punt per cada any, en un centre que imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
- 0.75 punts per cada any, en un centre que no imparteixi cap dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
C. Per l’exercici de la funció d’inspector d’Educació:
- 1,5 punts per cada any de servei com a inspector d’Educació accidental.
La puntuació màxima entre l’apartat A, B i C serà de 7 punts.
D. Per pertànyer al cos de catedràtics d’ensenyament secundari, en el concurs de mèrits per director d’un institut d’educació secundària; al cos de catedràtics d’Escola Oficial d’Idiomes, en el concurs de mèrits per director d’una
EOI; al cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, en el concurs de mèrits per
director d’Escola d’Arts, d’Escola Superior de Disseny i de Conservació i
Restauració de Béns Culturals: 1 punt.
E. Pels anys d’experiència docent que superin els cinc anys exigits com a
requisit:
- 1 punt per cada any, en un centre que imparteixi alguns dels ensenya-
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ments que ofereix el centre al qual s’opta.
- 0.5 punts per cada any, en un centre que no imparteixi cap dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
Màxim: 2 punts
F. Per cada titulació universitària diferent de l’exigida per a l’ingrés al cos
de la funció pública docent des del qual es concursa:
- 0.50 punts per cada títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.
- 0.25 punts per cada títol de diplomat universitari o equivalent.
Màxim 2 punts
- 0.50 punt per cada títol de doctor.
- 0.25 punt per cada màster reconegut per una Universitat.
Màxim 1 punt
G. Per cada any de servei com a assessor de formació permanent o assessor tècnic docent: 0.50 punts .
Màxim: 1 punt
H. Per cada any de servei desenvolupant tasques en centres directius de
l’Administració educativa, inclosos a la relació de llocs de feina, amb un nivell
de complement de destí igual o superior a 26: 0.50 punts.
Màxim: 1 punt
ANNEX 4
Apartats del projecte de direcció
El projecte de direcció ha d’incloure els apartats següents:
- Anàlisi de l’entorn social del centre.
- Pautes per a l’elaboració del projecte educatiu.
- Pautes d’organització i funcionament del centre.
- Àmbits d’intervenció a partir dels quals es fixaran els objectius.
- Objectius a assolir en finalitzar els dos anys de nomenament de director.
- Línies d’actuació, projectes, plans, processos, activitats, etc. per assolir
els objectius fixats.
- Indicadors que permetin mesurar l’assoliment dels objectius.
- Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la
seva implicació en el projecte de direcció.
- Sistema d’avaluació del projecte.
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 9793
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 20 de maig
de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts
públics per donar suport a empreses d’economia social cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa
Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013
L’article 2 del Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i
del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Social Europeu (DOUE L210,
de 31 de juliol), disposa que la seva funció és contribuir a executar les prioritats
de la Unió Europea pel que fa a reforçar la cohesió econòmica i social millorant
l’ocupació i les oportunitats de treball, com també afavorint un alt nivell d’ocupació i la creació de més i millors llocs de treball.
En aplicació d’aquesta previsió, s’ha aprovat el Programa Operatiu FSE
de les Illes Balears 2007-2013, per tal d’atendre les prioritats i els objectius de
la comunitat autònoma en matèries com són l’increment de la participació de les
persones econòmicament inactives en el mercat de treball, la lluita contra l’exclusió social, el foment de la igualtat entre homes i dones i la no-discriminació.
El Programa Operatiu FSE Illes Balears 2007-2013 s’articula en cinc
eixos prioritaris, el primer dels quals, dedicat a l’esperit empresarial i l’adaptabilitat, entre d’altres objectius té el de donar suport al treball per compte propi i
la creació d’empreses. Per aconseguir-ho, les empreses en què tinguin part treballadors que s’enquadren sota el concepte d’economia social constitueixen una
fórmula idònia per contribuir a la cohesió social, al foment de l’esperit empresarial, a la creació de riquesa local, a la democràcia participativa, al desenvolupament sostingut i, especialment, a la creació d’ocupació.
Les activitats de promoció i foment del cooperativisme i l’establiment
dels instruments que facilitin l’accés dels treballadors a la propietat dels mitjans
de producció corresponen al Govern de les Illes Balears, en el seu àmbit territorial, d’acord amb el que estableixen l’article 129.2 de la Constitució espanyola
i l’article 30.30 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per mitjà
de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51, d’1 de març), en la
nova redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d’1 de març).
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Decret
32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), va assumir les competències per desplegar els programes de suport a l’ocupació regulats en les dis-

