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- Primer exercici Cos auxiliar (PEL)
Data: 9 de maig de 2009
Hora: 16 h
Lloc: UIB i extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa
- Primer exercici Cos subaltern (torn lliure/ promoció interna creuada/promoció interna per al personal laboral fix i torn de persones amb discapacitat)
Data: 16 de maig de 2009
Hora: 9 h
Lloc: Campus UIB i extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa
- Primer exercici Cos subaltern (PEL)
Data: 16 de maig de 2009
Hora: 16 h
Lloc: Campus UIB i extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa
En els casos en què les proves tinguin lloc a la UIB es comunicarà prèviament l’edifici del campus on es duran a terme. Una hora abans de l’hora assenyalada en cada torn s’efectuarà
el sorteig públic de la prova davant els opositors que desitgin assistir-hi.

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5406
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 2 de març de 2009, per la qual s’autoritza la implantació de diferents modalitats de batxillerat a l’IES Balàfia.
El Decret 26/2003, de 28 de març, (BOIB núm. 51 de 12 d’abril) va crear l’IES de Sant Llorenç de Balàfia, amb codi 07012962, de Sant Llorenç de Balàfia.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 9 de juny de 2003 disposà la posada en funcionament de l’IES de Sant Llorenç de Balàfia i hi autoritzà la
implantació de l’educació secundària obligatòria per al curs 2003-2004.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 21 de maig de 2004 aprovà la modificació de la denominació de l’IES Sant Llorenç de Balàfia per la
de la denominació específica d’IES Balàfia.
A partir del curs 2006-2007 s’implantaren a l’IES Balàfia les modalitats de batxillerat d’humanitats i ciències socials i de ciències de la natura i la salut, que
vénen regulades pel Decret 111/2002, de 2 d’agost.
Des de la Direcció General de Planificació i Centres, s’ha detectat que aquests ensenyaments no varen ésser autoritzats en el seu moment i, per tant, s’ha de
corregir aquesta situació.
Així mateix, cal tenir en compte que al BOE de 6 de novembre de 2007 es va publicar el Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims, que ha de començar a vigir a partir del curs 2008-2009, pel que fa a la seva implantació, de conformitat amb l’article 15.2 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Així doncs, pel que fa a les modalitats de batxillerat d’humanitats i ciències socials i de ciències i tecnologia que s’imparteixin a partir del curs 2008-2009,
s’ha de tenir en compte la nova implantació i organització d’aquests ensenyaments d’acord amb les normes esmentades.
Una de les competències de la Direcció General de Planificació i Centres és la d’autoritzar els ensenyaments que s’han d’implantar en els centres educatius
i, en el present cas, s’ha tingut en compte el canvi de règim jurídic de l’ordenació de les modalitats de batxillerat d’humanitats i ciències socials i de ciències i tecnologia.
Per això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict la següent
ORDRE
Primer. Autoritzar la implantació de la modalitat de batxillerat d’humanitats i ciències socials i de la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia a l’IES
Balàfia.
Segon. Els efectes acadèmics i administratius de les implantacions esmentades al centre públic esmentat seran des de l’inici del curs 2006-07.
Tercer. La Conselleria d’Educació i Cultura adoptarà les mesures oportunes per a la implantació dels ensenyaments que es disposen en aquesta Ordre.
Quart. Aquesta Ordre comença a vigir el mateix dia de la seva publicació al BOIB.
Palma, 2 de març de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 5948
Resolució del director general de Formació Professional de 9 de març de 2009, per la qual es determinen els centres que han de gestionar administrativament el procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en la qualificació
de nivell 3 d’Educació infantil
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 4 de febrer de 2009 regula el procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en la qualificació de nivell 3 d’Educació infantil (BOIB núm. 23, de 14 de febrer).
La mateixa Ordre convoca, per al curs acadèmic 2008-2009, el procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència contingudes en la qualificació professional d’Educació infantil establerta mitjançant el Reial decret 1368/2007, de 19 d’octubre, i recollides en el Reial decret
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1394/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic superior en
Educació infantil i se’n fixen els ensenyaments mínims.
L’article 13 de l’Ordre esmentada indica que el director general de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent ha de determinar els centres
de referència per dur a terme la preinscripció i les inscripcions necessàries per
desenvolupar tot el procés.
L’article 23 de l’Ordre indica que el centre en el qual els demandants de
valoració de l’experiència facin la inscripció ha de fer la guarda i custòdia de
tota la informació derivada del procés.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer
Designar els centres de referència per dur a terme la gestió administrativa
del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les
unitats de competència establertes en la qualificació de nivell 3 d’Educació
infantil, en la convocatòria corresponent al curs acadèmic 2008-2009. Els centres són els que figuren a la relació següent:
a) A Mallorca: CEPA Camp Rodó
C/ de Joan Capó s/n – 07010 Palma
b) A Menorca: CEPA Joan Mir i Mir
C/ de Sant Joan, 10 – 07702 Maó
c) A Eivissa: CEPA Pitiusses
C/ Lleó, 8 – 07 800 Eivissa
Segon
Establir que els centres esmentats han de realitzar les actuacions administratives que siguin necessàries per dur endavant el procediment, custodiar els
expedients administratius que generi aquest procediment i garantir l’accés dels
ciutadans i ciutadanes als seus expedients.
Tercer
Ordenar que es publiqui aquesta Resolució per tal que la informació estigui a l’abast de les persones que puguin estar interessades, com s’indica a continuació:
a) Als taulers d’anuncis dels centres esmentats.
b) A la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent (http://dgfpap.caib.es).
c) Al portal d’información virtual (http://experienciaprofessionalib.caib.es)
d) Al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Quart
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 de març de 2009
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 5249
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de
l’empresa Club Marítimo San Antonio de la playa.
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Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
(Vegeu el text del conveni a la versió castellana)
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
Palma, 12 de febrer de 2009

—o—
Num. 5914
Correcció d’errades observades a la Resolució de la consellera
de Treball i Formació, presidenta del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, de 24 de febrer de 2009, per la qual s’informa de la
creació d’un fons per concedir avançaments reintegrables destinats a col·lectius afectats per processos d’extinció del contracte
de treball com a conseqüència d’acomiadaments col·lectius o
individuals (BOIB núm. 31, de 28 de febrer)
Havent-se advertit errors en el punt 2.c) de l’apartat cinquè de la
Resolució de la consellera de Treball i Formació, presidenta del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, de 24 de febrer de 2009, per la qual s’informa
de la creació d’un fons per concedir avançaments reintegrables destinats a
col·lectius afectats per processos d’extinció del contracte de treball com a conseqüència d’acomiadaments col·lectius o individuals (BOIB núm. 31, de 28 de
febrer), publicada en el BOIB núm. 31, de 28 d febrer, número d’edicte 4123,
pàgina, 27, i d’acord amb el que disposa 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, pel que fa a la correcció d’errors de tipus material,
RESOLC
Aprovar la rectificació d’errors comesos en la resolució esmentada, que es
detallen a continuació:
En el punt 2.c) de l’apartat cinquè de la Resolució, on diu:
c) Pel que fa a les persones incloses en el col·lectiu de procedència descrit
en l’apartat 4.c), cal que siguin persones que hagin reclamat en conciliació prèvia i que no s’hagi reconegut l’extinció contractual; i que l’empresa degui a la
treballadora o al treballador els salaris dels tres mesos anteriors a la data de l’esmentada conciliació i entre la data de la dita conciliació i la data de celebració
del judici d’extinció del contracte de treball per la causa que estableix l’article
50.1.b) de l’Estatut dels treballadors hagin de transcórrer més de tres mesos.
Ha de dir:
c) Pel que fa a les persones incloses en el col·lectiu de procedència descrit
en l’apartat 4.c), cal que siguin persones que hagin reclamat en conciliació prèvia i que no s’hagi reconegut l’extinció contractual, que l’empresa degui a la treballadora o al treballador els salaris dels tres mesos anteriors a la data de l’esmentada conciliació o que entre la data de la dita conciliació i la data de celebració del judici d’extinció del contracte de treball per la causa que estableix
l’article 50.1.b) de l’Estatut dels treballadors hagin de transcórrer més de tres
mesos.
Palma, 10 de març de 2009
La consellera de Treball i Formació,
presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Joana M. Barceló Martí

—o—

Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el
corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
negociadora.

El Decret 9/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual
es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, crea la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la qual, mitjançant el Decret

Num. 4705
Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 2 de
gener de 2009 per la qual s’aprova l’atribució de funcions als
llocs de treball de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

