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nes que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup a: Representants del professorat, proposats per les associacions i
organitzacions sindicals d’ensenyants
En representació de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de les
Illes Balears - UGT Illes Balears

5

dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb allò que
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l’1 de setembre de 2009.

Titular Aina Boyero Llompart

Palma, 20 de juliol 2009
El director general d’Innovació i Formació del Professorat
Josep Serra i Colomar

Grup f : Representants proposats per les diferents centrals i organitzacions
sindicals
En representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes Balears

Annex
Suplent Miguel Ángel Molina Torrens
Onofre Ferrer Riera 78189728D: CEP de Manacor
Alberto Navarro Herrera 07803941H: CEP de Menorca
Ernest Prats García 41437340B: CEP d’Eivissa
Francisca Pascual Socías 78200651F: CEP d’Inca

Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones
que a continuació es relacionen:

—o—

Grup a: Representants del professorat, proposats per les associacions i
organitzacions sindicals d’ensenyants
En representació de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de les
Illes Balears - UGT Illes Balears

Num. 16813
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 16 de
juliol de 2009, per la qual s’autoritza la implantació, la supressió
i l’autorització d’ensenyaments a centres d’educació secundària,
a centres d’educació de persones adultes i en un centre d’ensenyament d’idiomes de règim especial

Titular Bernadí Recio Palou
Grup f : Representants proposats per les diferents centrals i organitzacions
sindicals
En representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes Balears
Titular Rafael Pons Campos*
Suplent Olga Olivé Olivé
(*) Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 1 d’abril
de 2008 (BOIB núm. 50 de 12-04-2008)
Article 3.
La durada dels seus nomenaments serà la corresponent a la dels membres
del Consell Escolar de les Illes Balears substituïts.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de juliol de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

—o—
Num. 16785
Resolució del director general d’Innovació i Formació del
Professorat de dia 20 de juliol de 2009, per la qual es fa pública
la proposta definitiva de directors/es de centres de professorat,
seleccionats per concurs de mèrits i en règim de comissió de serveis.
Vista la proposta definitiva de la comissió de selecció per a la provisió de
llocs de feina de directors/es de centres de professorat per concurs de mèrits i en
règim de comissió de serveis, d’acord amb la Resolució del director general
d’Innovació i Formació del Professorat de dia 31 de març de 2009.
Per això dict la següent:
Resolució
Primer. Nomenament
Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a
annex a aquesta resolució, la proposta definitiva de la comissió de selecció per
el proveïment dels llocs de feina de directors/es en els centres de professorat, per
concurs de mèrits i en règim de comissió de serveis, convocats per Resolució del
director general d’Innovació i Formació del Professorat el dia 31 de març de
2009.
Segon. Recursos
Contra aquesta Resolució i contra l’acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se un recurs de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació,
d’acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la LRJPAC o, alternativament un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de

Antecedents
1. Amb data 9 de març de 2009 (NRE 1282, de dia 19), el director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent remeté una nota interna
amb la proposta de programes de qualificació professional inicial (PQPI) de
nova implantació per al curs 2009-2010 per tal que es tramités l’autorització
pertinent des de la Direcció General de Planificació i Centres. Aquesta proposta havia estat informada favorablement pel Departament d’Inspecció Educativa.
2. Amb data 15 d’abril de 2009 (NRE 1634, de dia 20) el director general
de Formació Professional i Aprenentatge Permanent remeté una nota interna
amb la proposta de centres que han de desenvolupar els mòduls voluntaris dels
programes de qualificació professional inicial (PQPI) el curs 2009-2010 per tal
que es tramités l’autorització pertinent des de la Direcció General de
Planificació i Centres.
3. Amb data 1 de juny de 2009, el director general de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent remeté una nota interna amb la proposta de cicles formatius de nova implantació per al curs 2009-2010 per tal que es
tramités l’autorització pertinent des de la Direcció General de Planificació i
Centres.
4. Amb data 8 de juny de 2009 (NRE 2870, de dia 18) el director general
de Formació Professional i Aprenentatge Permanent remeté una nota interna
amb l’informe justificatiu i la proposta d’ensenyaments d’idiomes de règim
especial de nova implantació a partir del curs 2009-2010 per tal que es tramités
l’autorització pertinent des de la Direcció General de Planificació i Centres.
5. Un cop analitzada la documentació abans esmentada, amb data 10 de
juny de 2009 (NRS 804, de dia 11) el director general de Planificació i Centres
remeté una nota interna al director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent per tal que manifestés la seva conformitat respecte de
la proposta de supressió i autorització de cicles formatius, de PQPI i d’ensenyaments d’idiomes de règim especial.
6. Amb data 22 de juny de 2009 (NRE 3050, de dia 29), el director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent remet una nota interna
respecte a la seva conformitat en relació amb els estudis que s’han de suprimir
i d’autoritzar. A aquest efecte, adjunta els corresponents informes favorables
dels estudis que s’han d’autoritzar i, així mateix, respecte dels centres privats
concertats en els quals s’han d’impartir. Pel que fa als esmentats centres, s’ha de
distingir l’autorització de centres que ja imparteixen els PQPI, com a conseqüència de la reconversió dels programes de garantia social, i l’autorització de
centres que han d’impartir els PQPI a partir del curs 2009-2010, i així es reflecteix sistemàticament a l’annex IV.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de març, d’educació.
2. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
3. L’article 36 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
4. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. El Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen
las ensenyaments mínimes corresponents a l’educació secundària obligatòria.
6. El Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

