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assequible a tots, adaptada als canvis socials i encaminada a procurar l’èxit
escolar de tots els joves.
El repte, a més d’aconseguir una educació de qualitat, consisteix a millorar els resultats generals i reduir les taxes elevades d’abandonament dels estudis
sense haver obtingut la corresponent titulació.
Entre altres mesures educatives per millorar la qualitat i l’equitat de l’educació, com són l’atenció a la diversitat i la concepció d’un sistema educatiu
més flexible, es fa necessari arbitrar mesures que propiciïn la millora dels resultats acadèmics. Per aquest motiu, la Conselleria d’Educació i Cultura considera
important el reconeixement de l’esforç com a estímul que propicia la motivació
pels estudis i la formació personal.
La creació dels premis per l’alumnat d’educació secundària que ha realitzat un esforç personal i que ha demostrat al llarg de tota l’etapa un aprofitament
acadèmic excel·lent és una de les actuacions que incideixen en la consecució
d’un sistema educatiu que inclogui excel·lència, equitat, igualtat d’oportunitats
i possibilitats de desenvolupament individual.
Per tot això, amb la finalitat de potenciar mesures d’atenció a la diversitat, la millora dels resultats acadèmics, el reconeixement a l’esforç i la valoració del rendiment acadèmic excel·lent, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Objecte de la convocatòria
Es convoquen els premis per l’alumnat d’educació secundària obligatòria
corresponents al curs 2007-08.
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director/a del centre segons el model que figura a l’annex III de la Resolució
amb la relació alfabètica de l’alumnat mereixedor de premi.
3. La Conselleria d’Educació i Cultura atorgarà un diploma acreditatiu de
la distinció obtinguda a cada un dels alumnes sol·licitants que compleixi el
requisits expressats a aquest apartat.
Sisè. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptador des
de la data de publicació, davant del mateix òrgan que la dicta, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós (o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears), en el termini de dos mesos comptadors
des de la data de publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma 2 de juny de 2008

Segon. Instrucció del procediment
L’òrgan instructor del procediment és la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives que dictarà les mesures que
siguin necessàries per a l’aplicació del que disposi aquesta Resolució.

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
ANNEX I

Tercer. Tipus de premis
S’atorgaran dos tipus de premis: premis a l’esforç personal i premis al rendiment acadèmic excel·lent de l’alumnat d’educació secundària obligatòria.
Quart. Premis a l’esforç personal
1. Podrà optar als premis al esforç personal l’alumnat que reuneixi els
requisits següents:
a) Haver finalitzat el quart curs a un centre docent de les Illes Balears i
haver estat proposat per a l’obtenció del Títol de Graduat en Educació
Secundària Obligatòria en finalitzar el curs 2007-08.
b)Haver estat seleccionat pel centre docent per merèixer un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats, tant personals com educatives o de l’entorn familiar o sociocultural durant
tota l’etapa d’educació secundària obligatòria.
2. Cada centre docent podrà proposar un alumne que consideri mereixedor de premi.

Llinatges…………………………………Nom…………………………..
DNI………………….a/e………………@……………………………….
Adreça……………………………………………CP………………….
Localitat…………………….Telèfon……………Mòbil……………….
Centre…………………………………………Telèfon…………………
ANNEX II
El director/a de l’IES…………………………………………… proposa
l’alumne/a:… ……………………………… seleccionat pels equips docents per
considerar-lo mereixedor de premi pel seu esforç personal i dedicació demostrada per superar les dificultats durant tota l’etapa d’educació secundària obligatòria.
Palma,….de …….. de 2008
El director/a

3. Es proposarà l’alumna o alumne que, a criteri dels tutors de quart curs
i a partir de les propostes que es formulin des de les juntes d’avaluació, consideri que, encara que el seu expedient acadèmic no sigui brillant, és mereixedor
de premi pel seu esforç personal davant les dificultats sorgides al llarg de l’etapa.
4. Cada centre remetrà la seva proposta per correu electrònic, a l’adreça
druiz@dgadmedu.caib.es, del Servei d’Ordenació de la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, abans de dia 5 de juliol de
2008, amb la documentació següent:
a) Full de dades personals de l’alumne, segons el model de l’annex I de la
Resolució.
b)Proposta de la direcció del centre segons el model de l’annex II. Aquesta
proposta s’haurà de lliurar també per correu ordinari al Servei d’Ordenació de
la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.

ANNEX III
…………………………………………………………………………,
secretari/a de l’IES/col·legi………………………………………………
CERTIFICA que l’alumnat que es relaciona a continuació ha obtingut una
nota mitjana igual o superior a 9 a l’acabament dels estudis d’educació secundària obligatòria:
………..a……….de……………..de 2008
signatura Vist i plau
El director

—o—
5. La Conselleria d’Educació i Cultura atorgarà un diploma acreditatiu de
la distinció obtinguda a cada estudiant seleccionat.
Cinquè. Premis al rendiment acadèmic excel·lent
1. Els premis al rendiment acadèmic excel·lent s’atorgaran a l’alumnat
que hagi finalitzat els estudis d’educació secundària obligatòria en un centre de
les Illes Balears i que hagi obtingut una nota mitjana igual o superior a 9.
2. La direcció del centre remetrà, abans del dia 5 de juliol:
a) per correu electrònic a l’adreça druiz@dgadmedu.caib.es, un full de
dades de l’alumne segons el model de l’annex I.
b)per correu electrònic i per correu ordinari, una certificació signada pel

Num. 11323
Correcció d’errors advertits en l’ordre de 20 de juny per la qual
es resolen els procediments de modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 2007-2008
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 20 de juny de 2007
(BOIB del 28 de juny Núm. 95) resolgué els procediments de modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 2007-2008.
S’han detectat unes errades a l’annex I de la referida ordre que cal esmenar. Atès això se’n publica la correcció següent:
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On diu
‘Codi
07002701

Nom
Localitat
Sant Antoni Abad Creu Vermella, Sa
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Nom
Localitat
Sant Antoni Abad Creu Vermella, Sa
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Ha de dir:
‘Codi
07002701

Palma, 10 de juny de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 10471
Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Medi Ambient d’inclusió de diverses espècies en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i
d’Especial Protecció
D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, havent advertit un error material
en l’annex de la resolució esmentada en la seva versió catalana (edicte 8251, BOIB núm. 66, de 15 de maig de 2008, pàg. 12, línia 11), es procedeix a la següent
correcció:
On diu:
Vulnerables:
Població menorquina d’Isoetes histrix
Ha de dir:
Vulnerables:
Població mallorquina d’Isoetes histrix
El conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt i Vert
Palma, 3 de juny de 2008

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 11333
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 9 de juny de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts per al manteniment
d’estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals en el marc del foment de l’activitat sindical
Atesa la rellevància social de les organitzacions sindicals i dels sindicats en la contribució a la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials que
els són propis, reconeguda en l’article 7 de la Constitució espanyola de 1978, resulta convenient atorgar ajuts adreçats a cobrir les despeses necessàries que els sindicats mantenen de forma permanent.
El criteri de distribució de les subvencions és proporcional al nombre de representants d’acord amb els resultats obtinguts en els processos electorals corresponents en l’àmbit territorial de les Illes Balears, de conformitat amb les actes electorals registrades en l’Oficina de Registre adscrita a la Direcció General de Treball
d’aquesta Conselleria. El moment del còmput de la representativitat es refereix a la data de 31 de desembre de 2006, de conformitat amb la disposició addicional
primera de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE núm. 189, de 8 d’agost).
L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig) estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. D’acord amb l’article 1 de l’Ordre esmentada, el seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria de Treball
i Formació que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d’utilitat pública o d’interès social o per a la
consecució d’una finalitat pública relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l’apartat 2.3 del mateix article 1, s’hi inclou el foment de l’activitat sindical com a activitat que pot ser objecte de subvenció. En desplegament d’aquesta previsió, aquesta convocatòria té per finalitat la concessió d’ajuts per
al manteniment d’estructures organitzatives en el marc del foment de l’activitat sindical, d’acord amb els resultats obtinguts en els processos electorals en l’àmbit
de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31
de desembre), el procediment per concedir subvencions s’ha d’iniciar sempre d’ofici mitjançant una convocatòria quan la selecció dels possibles beneficiaris s’hagi de fer en règim de concurrència. L’article 15 del mateix Decret legislatiu estableix el contingut mínim de la convocatòria d’ajuts.
Per la seva banda, l’article 3 de l’Ordre de bases ja esmentada preveu que les convocatòries corresponents s’han d’aprovar per mitjà d’una resolució del conseller competent en matèria de treball i formació i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, d’acord amb el que disposen els preceptes indicats i amb l’informe previ de la Direcció General de Pressuposts, dict la següent
RESOLUCIÓ

