BOIB

Num. 144

ver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 29 de setembre de 2008
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Num. 19050
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de les Illes
Balears, de dia 16 de setembre de 2008, per la qual es regula el
gaudiment del permís per lactància del personal docent que presta els seus serveis en els centres docents públics de les Illes
Balears, previst a l’acord de Consell de Govern de dia 12 de desembre de 2005 sobre mesures de conciliació de la vida familiar i
laboral del personal docent de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, quan aquest coincideix amb el període de vacances.

—o—
Num. 18770
Instrucció 1/2008 del director general de Planificació i Centres
per a la renovació dels consells escolars de centres públics i centres docents concertats
En aquests moments, els centres docents de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que renovaren els consells escolars durant el curs 2006-2007, tenen
part dels seus membres que han acabat el seu mandat, segons la normativa
vigent.
En compliment dels reglaments orgànics que en regeixen el funcionament
i les ordres o disposicions que els desenvolupen, han d’iniciar el seu procés de
renovació. També iniciaran el procés d’elecció de membres del consell escolar
els centres de nova creació.
Actualment és necessari tenir present, en referència al règim jurídic del
consell escolar dels centres docents, el que preveu la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, a la secció primera del capítol III del títol V, i de forma
especial, les competències que s’hi atribueixen a l’article 127 de l’esmentada
Llei orgànica.
Per tot això, a l’objecte d’unificar criteris i resoldre els dubtes que puguin
sorgir de la interpretació de la Llei orgànica pel que fa a aquesta matèria, de conformitat amb el que estableix l’article 21.2 i els concordants 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
Instrucció
Primer.- Els centres docents públics i concertats d’aquesta comunitat que
tinguin prevista la renovació dels seus consells escolars, així com també els centres de nova creació, iniciaran el procés electoral amb subjecció al que disposen
l’Ordre de 18 d’octubre de 2002 per als centres de règim especial (BOIB núm.
129, de 26 d’octubre de 2002) i les Ordres de 21 d’octubre de 2002 per als centres d’educació infantil, primària, secundària i d’educació especial, per als centres docents concertats i per als centres d’educació d’adults (BOIB núm. 129, de
26 d’octubre de 2002), i les instruccions que s’hi desenvolupen. Sense perjudici d’això i de conformitat amb allò que estableix l’article 126.5 de la Llei orgànica d’educació, els i les alumnes podran ser elegits membres del consell escolar a partir del primer curs d’ESO. No obstant això, l’alumnat de primer i segon
curs d’aquest ensenyament no podrà participar a la selecció o cessament del
director.
Segon.- El consell escolar constituït es renova per meitats cada dos anys,
de conformitat amb la normativa vigent.
Tercer.- De conformitat amb la vigent Llei orgànica d’educació, els consells escolars dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears tenen i exerceixen les competències previstes a l’article 127 de la susdita Llei.
Quart.- Les actes de l’elecció de representants i de la constitució del consell escolar, així com l’annex III o IV (que podeu trobar a la pàgina web d’aquesta Direcció General http://dgplacen.caib.es), han de ser enviades a la
Direcció General de Planificació i Centres (C/ del Capità Salom, 29, 4a planta)
o bé al fax 971 78 46 25.
Cinquè.- Aquesta Instrucció es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El director general
Miquel Martorell Mas
Palma, 2 d’octubre de 2008

—o—

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE
89, de 13-4-2007) regula a l’article 48.1 f entre els permisos dels funcionaris
públics, el permís per lactància.
L’Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, publicat
al BOIB núm. 196 de dia 31 de desembre de 2005, ratificà l’acord de la Mesa
Sectorial d’Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral
del personal docent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El punt 3 d’aquest acord que duu per títol ‘mesures relatives a permisos i
llicències’ es refereix en el seu apartat 1 a) al permís per lactància d’un fill o
filla menor establint que el període de durada d’aquest permís es pot acumular
com una llicència d’un mes, a la llicència de paternitat i/o maternitat.
Per fer efectiu el gaudiment del permís per lactància quan aquest coincideixi amb el període de vacances,
RESOLC
Primer. Establir que quan la funcionària opti per l’acumulació del permís
de lactància com a llicència d’un mes al permís de maternitat i/o paternitat, els
dies corresponents a aquesta llicència que coincideixen totalment o parcialment
amb el període de vacances podran ser recuperables a la finalització d’aquest
període. S’entén per període de vacances el mes d’agost exclusivament.
Segon. Informar que en el supòsit previst a l’apartat anterior, les vacances
no gaudides per haver coincidit el permís de maternitat i/o paternitat durant el
més d’agost s’hauran de gaudir immediatament després de l’acabament del permís de l’acumulació de la lactància.
Tercer. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Quart. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa,
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la seva publicació, d’acord amb allò que disposa l’art. 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord 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.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 16 de setembre de 2008

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 18687
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 2
d’octubre de 2008 per la qual s’amplia el termini per justificar
les subvencions aprovades a les corporacions locals, d’acord
amb la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
de 31 de març de 2008 per la qual es convoquen ajudes per als
sectors del comerç i dels serveis
Atenent les circumstàncies que concorren en els ajuntaments per a l’adjudicació de les obres que han de realitzar per haver estat beneficiats per la línia

