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Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 30 de març
de 2009, per la qual es modifica la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 23 de febrer de 2009 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres públics

30 de març

31 de març
Antecedents
1. La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de febrer de
2009 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres públics
(BOIB núm. 30, de 26 de febrer de 2009), estableix en el seu apartat 9 que el
president de la comissió de selecció ha de convocar la sessió de constitució d’aquesta en un termini de 48 hores, una vegada que el centre docent hagi rebut la
comunicació de la Direcció General de Planificació i Centres de la composició
de l’esmentada comissió.
2. D’acord amb l’article 6.2 de l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 31 de març de 2008, per la qual s’aproven les bases per a la selecció,
el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents
públics, el president de la comissió ha de ser un inspector d’educació. En el present cas, per raons d’organització de la Conselleria d’Educació i Cultura, cal
modificar l’apartat 9 de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 23
de febrer de 2009 en el sentit de convocar la comissió a partir de les quarantavuit hores següents a la comunicació de la Direcció General de Planificació i
Centres. En coherència amb aquest canvi, cal modificar el calendari del procés
de selecció previst a l’annex 6, en el sentit d’especificar que la convocatòria de
la constitució de la comissió de selecció ha de ser a partir de les quaranta-vuit
hores indicades, és a dir, a partir del 6 d’abril de 2009.
3. A més de la proposta indicada a l’anterior apartat, s’aprofita la modificació d’aquest mateix apartat 9 de la present Resolució per rectificar l’errada
material relativa a la data en què s’ha de proposar el candidat seleccionat, que
ha de ser el 30 d’abril de 2009, i no el 8 d’abril de 2009, com erròniament s’havia expressat en el susdit apartat 9. Conseqüentment, cal modificar, en coherència amb aquesta rectificació de dates, el calendari del procés de selecció previst
a l’annex 6, a l’objecte d’assenyalar que el 30 d’abril és la data límit per a la proposta del candidat seleccionat com a director per part de la comissió de selecció, en lloc de la referència originària al nomenament dels directors per part de
la Direcció General de Personal Docent i la posterior publicació al BOIB.
Fonaments de dret
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 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
Per tot això, i a l’empara del que estableix l’article 16 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
1. Modificar la redacció de l’apartat 9 de la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 23 de febrer de 2009 per la qual es convoca el procés
de selecció de directors de centres públics, que ha de tenir la següent redacció:
‘9. Una vegada que el centre docent ha rebut la respectiva notificació a
què es refereix l’anterior apartat, el president de la comissió de selecció ha de
convocar la sessió de constitució a partir de les 48 hores posteriors a la notificació. Posteriorment, convocarà les sessions de funcionament que consideri
oportunes tenint en compte, en qualsevol cas, que la comissió de selecció ha de
proposar el candidat seleccionat com a director abans de dia 30 d’abril de 2009’
2. Modificar l’annex 6 de l’esmentada Resolució, amb la següent redacció:
‘ANNEX 6
Calendari del procés de selecció de directors de centres públics
26 de febrer
12 de març
16 de març
21 de març

25 de març
25 de març
27 de març
27 de març

Publicació de la Resolució del director general de
Planificació i Centres
Acabament del termini de les sol·licituds
Publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos a
la pàgina web
Acabament del termini per fer reclamacions a la llista
d’admesos i exclosos. La reclamació s’ha de fer per escrit i,
a més, s’ha d’enviar còpia per fax al número 971784625
Llistes definitives
Notificació als centres de l’existència de candidats
Darrer dia per al lliurament dels projectes de direcció.
Presentació dels projectes al Claustre i al Consell Escolar
Convocatòria de claustre i de consell escolar extraordinaris

2 d’abril
A partir del
6 d’abril
30 d’abril

04-04-2009

41

per a l’elecció dels membres de la comissió de selecció de
directors
Sessions de claustre extraordinari i de consell escolar
extraordinari per a l’elecció dels membres de la comissió de
selecció de directors
Notificació a la DG de Planificació i Centres dels membres
elegits
Notificació de la composició de les comissions de selecció
als centres i a Inspecció.
Convocatòria de la sessió de constitució de la Comissió de
selecció i valoració dels projectes de direcció del centre
Data límit per a la proposta de candidat seleccionat com a
director per part de la Comissió de selecció
Palma, 30 de març de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Num. 7398
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de convocatòria
pública d’ajuts per promoure l’assistència de grups de centres
escolars a projeccions de cinema en llengua catalana per a l’any
2009
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix en l’article 4.1 la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears i, en l’article 4.3, l’obligació de les institucions de l’arxipèlag de garantir-ne l’ús normal i oficial. Les
competències de la Conselleria d’Educació i Cultura, mitjançant la Direcció
General de Política Lingüística, preveuen la normalització de la llengua catalana i la promoció i defensa dels drets lingüístics.
La defensa i la promoció de la llengua catalana suposa, també, prendre les
mesures necessàries per garantir la presència de la llengua pròpia en àmbits com
els de la cultura, el lleure i el món audiovisual. L’àmbit cinematogràfic és un
dels que presenta mancances més profundes pel que fa a garantir-hi la presència
normal de la llengua catalana.
Les condicions pròpies del món del cinema fan que sigui necessari establir mesures per promoure l’exhibició de cinema en llengua catalana i l’assistència del públic a aquestes projeccions. És per això que les projeccions destinades a grups o en horaris especials es consideren una eina útil a la qual cal
donar suport mitjançant ajuts als exhibidors. En aquesta convocatòria, ateses les
competències pròpies de la Conselleria d’Educació i Cultura, es pretén fomentar l’exhibició de cinema en llengua catalana adreçada als escolars de centres de
les Illes Balears sostinguts amb fons públics.
Per tot això, d’acord amb el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article
3 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 30 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 59, de 19 d’abril de 2005), vists els informes previs
favorables del Servei Jurídic i de la Direcció General de Pressuposts i
Finançament, amb la fiscalització prèvia favorable de la Intervenció General i
fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de maig, del
Govern de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte general dels ajuts, ateses les competències pròpies de la
Conselleria d’Educació i Cultura, és fomentar l’exhibició de cinema en llengua
catalana adreçada als escolars de centres de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics, mitjançant la concessió d’ajuts als exhibidors, beneficiaris d’aquestes
subvencions.
Les projeccions han de ser llargmetratges en llengua catalana, o en versió
original subtitulada en català, i les entrades s’han d’oferir amb un descompte del
40 % sobre el preu comercial de mercat.
El desenvolupament de les activitats que poden rebre aquests ajuts ha
d’estar comprès entre l’1 de desembre de 2008 i el 31 d’octubre de 2009.
2. Import de la convocatòria i partides pressupostàries
Es destina a aquests ajuts un import total de 155.000 €, desglossat en les
partides pressupostàries corresponents dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2009 següents:

