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de les administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix
que quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions
diferents s’ha de formalitzar per mitjà de la signatura del conveni corresponent
entre elles.
VI. Els centres d’educació infantil i educació primària estan vinculats als
Ajuntaments pel fet que, entre altres aspectes, aquests se n’encarreguen del
manteniment dels edificis.
VII. El primer cicle d’educació infantil és un cicle gestionat per
l’Ajuntament de cada municipi i es considera adient mantenir i no distorsionar
aquesta gestió. En aquest sentit, el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de
Palma, organisme autònom de l’Ajuntament de Palma, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica pública per al desenvolupament de l’activitat
docent amb la finalitat d’atendre les necessitats de la ciutat de Palma pel que fa
a l’escolarització infantil, organitza el procés d’admissió d’alumnes del primer
cicle d’educació infantil de les escoletes del municipi i, a més, el cobrament de
les quotes.
VIII. No obstant això, l’escola infantil pública Verge de la Salut, depenent
de la Conselleria d’Educació i Cultura, és l’únic centre que queda fora del procés de matriculació compartit dels centres de primer cicle d’educació infantil
públics de Palma.
IX. En vista de les circumstàncies anteriorment exposades, i en previsió
de la necessitat i oportunitat de fer una adequada i única planificació a l’escolarització i d’agilitar i de simplificar els processos de gestió als ciutadans, la
Conselleria d’Educació i Cultura considera necessari encomanar al Patronat
Municipal d’Escoles d’Infants de Palma la gestió d’alguns temes, entre els quals
es troben el procés d’admissió dels alumnes a l’escola infantil pública de primer
cicle Verge de la Salut de Palma i l’establiment, el cobrament i la gestió de les
quotes a satisfer per part de les famílies dels infants que no estan escolaritzats
el curs 2008-09, a través de la formalització d’un conveni entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària
per formalitzar el present Conveni, de conformitat amb les següents
Clàusules
Primera. En el marc del que disposen els articles 6 i 15 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 30 i 78 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura encomana al Patronat Municipal
d’Escoles d’Infants de Palma la gestió de l’admissió dels alumnes, de l’establiment de les quotes a satisfer per les famílies dels infants de l’escola infantil
pública de primer cicle Verge de la Salut de Palma que no estan escolaritzats el
curs 2008-09 i la gestió del seu cobrament, en els termes establerts en el present
conveni.
Segona. La gestió de l’escola infantil Verge de la Salut s’ha de subjectar
als següents requisits generals de funcionament:
a) L’admissió i matrícula a l’escola infantil pública Verge de la Salut
s’ha de formalitzar en un únic procés comú a tots els centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública del municipi de Palma.
b) Les quotes mensuals dels nous alumnes de l’EEI Verge de la Salut es
meriten i determinen de conformitat amb els preus públics establerts pel
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma, que s’estableixin per a la
prestació de servei i realització d’activitats a les escoles d’educació infantil que
siguin de vigència durant el curs 2009-10. Als alumnes que ja hi estiguin matriculats durant el curs 2008-09, se’ls respectaran les quotes establertes.
c) L’escola infantil ha de dur a terme les seves activitats en coordinació
amb la respectiva xarxa municipal i amb participació en diferents programes
que s’acordin, especialment en aquells que afavoreixin la participació de les
famílies amb infants menors de tres anys.
d) L’EEI Verge de la Salut es regirà pel calendari escolar que s’estableixi a la planificació municipal i d’acord amb la normativa vigent.
Tercera. Als efectes indicats al punt anterior, la Conselleria d’Educació i
Cultura assumeix els compromisos següents:
a) Afavorir la millora de la qualitat en el funcionament de l’EEI Verge
de la Salut.
b) Que el personal del centre Verge de la Salut col·laborarà, com ho fa
el personal de la resta dels centres, en el procés d’admissió i en la gestió del
cobrament dels rebuts no pagats.
Quarta.- Als efectes indicats al punt anterior, el Patronat Municipal
d’Escoles d’Infants de Palma assumeix els compromisos següents:
a) Assolir la gestió del procés de sol·licitud d’admissió per al curs
2009-2010 de l’escoleta Verge de la Salut de Palma en les mateixes condicions
que ho fan la resta dels centres de primer cicle d’educació infantil de Palma.
b) Fixar, cobrar i gestionar les quotes que les famílies hauran d’abonar,
d’acord amb el que estableixen les lletres b i c de la clàusula segona del present
Conveni, i amb la col·laboració del centre per fer la gestió dels rebuts no pagats.
c) Transferir a la Conselleria d’Educació i Cultura, a la fi del curs, la
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totalitat dels ingressos corresponents a les quotes cobrades a les famílies
Cinquena. Es constitueix la Comissió de seguiment per a la gestió de l’escola infantil pública Verge de la Salut, amb les següents característiques:
a) Està formada pels següents membres:
- Dos representants de la Conselleria d’Educació i Cultura, nomenats per
la Consellera d’Educació i Cultura.
-Dos representants del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma,
designats per la batlessa de l’Ajuntament de Palma.
b) Les seves funcions són les següents:
a) Supervisar periòdicament el funcionament i el compliment del
Conveni.
b) Supervisar els ingressos i les despeses anuals aplicables a aquest
Conveni.
c) Proposar millores i supervisar les tasques que ha d’incloure aquest
Conveni.
d) Reunir-se un mínim de 2 cops a l’any, i sempre que una de les parts
ho sol·liciti.
Sisena. Aquest Conveni no suposa, en cap cas, la cessió de titularitat de la
competència ni dels elements substantius del fet d’exercitar-la.
Setena. Aquest Conveni comença a vigir des de la data de la seva signatura i es mantindrà vigent fins a l’acabament del curs escolar 2009/10. No obstant això, es prorrogarà successivament, per als cursos escolars vinents, si cap
de les dues parts no manifesta el contrari 2 mesos abans de finalitzar el curs
escolar corresponent (entenent-se la finalització del curs escolar a 31 d’agost de
cada any).
Vuitena. L’eficàcia de l’encomana de gestió de les qüestions que són
objecte d’aquest Conveni queda condicionada a la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
En prova de conformitat signem el present acord per duplicat a un sol
efecte.
Palma, 19 de maig de 2009
Per la Conselleria d’Educació i Cultura

Pel Patronat Municipal
d’Escoles d’Infants de Palma

—o—
Num. 15110
Resolució del director general de Personal Docent , de 2 de juliol
de 2009, per la qual es nomenen directors de centres públics d’acord amb la convocatòria de 23 de febrer de 2009
D’acord amb l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura de dia 31 de
març de 2008, per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenaments i
cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics (BOIB núm. 45
de 03-04-2008).
D’acord amb la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 23
de febrer de 2009, per la qual es convoca el procés de selecció de directors de
centres públics (BOIB núm. 30 de dia 26 de febrer de 2009).
Atesa la relació de candidats proposats per les comissions de selecció de
directors.
RESOLC
Primer. Nomenar directors dels centres docents públics als funcionaris
que s’indiquen a l’Annex 1 d’aquesta Resolució, seleccionats d’acord amb la
convocatòria de 23 de febrer de 2009. Aquests directors seran nomenats en data
1 de juliol per un període de quatre anys.
Segon. Nomenar directors en pràctiques dels centres docents públics als
funcionaris que s’indiquen a l’Annex 2 d’aquesta resolució, seleccionats d’acord amb la convocatòria de 23 de febrer de 2009. Aquests directors en pràctiques seran nomenats en data 1 de juliol de 2009 per un període de quatre anys i
hauran de realitzar el Programa de Formació Inicial durant el seu primer any de
mandat. Una vegada obtinguda l’avaluació positiva seran nomenats directors
del centre.
Tercer. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determinen els
articles 8.2a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució al
BOIB, de conformitat 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 2 de juliol de 2009
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
ANNEX 1
Directors/directores
Codi
07013401
07001289
07013395
07002233
07007711
07013221
07005970
07002567
07002956
07002981
07004680
07004680
07004904
07004931
07001371
07008511
07006925
07003833
07008107
07008481
07008119
07012846

Nom
Municipi
CP Son Pisà
Palma
CP Portal Nou
Eivissa
CEIP Urbanitzacions
Llucmajor
EEI Sa Graduada
Manacor
CEIP Jaume Vidal
Manacor
CP Ses Cases Noves
Marratxi
CP Fornells
Mercadal
CP Guillem Ballester
Muro
CP Santa Catalina
Palma
CP Verge de Lluc
Palma
CP Rafal Vell
Palma
CP Can Coix
Sant Antoni de Portmany
CP Labritja
Sant Joan de Labritja
CP Balansat
Sant Joan de Labritja
IES Santa Maria Eivissa Eivissa
IES Llucmajor
Llucmajor
IES Son Rullan
Palma
IES Juniper Serra
Palma
IES Can Peu Blanc
Sa Pobla
IES Sineu
Sineu
Conservatori de Musica
Maó
de Menorca
Escola Oficial d’Idiomes Manacor

Director/a
Rosario Sánchez Gómez
Paulina López López
Laura Boned Torres
Margalida Cladera Miquel
Magdalena Alzamora Riera
Maria José Parra García
Eulàlia Truyol Moll
Margalida Truyol Moll
Juan Carlos Arévalo González
Ana Cortes Cortes
Ricard Vila Barceló
Pilar Serra Serra
José Luís Casillas Navarro
Miguel Dario Muñoz Pérez
Maria Teresa Marí Vich
Mercedes Mora Falcó
Pilar Gayoso Enrique
Joana M. Barceló Bennassar
Isabel Pericàs Crespí
Lluís Aristondo Arvidsson
Antonio Jesús Carrillos Cantó
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de transport, manutenció i allotjament, com també de beques, quan es tracti de
persones amb discapacitat desocupades, d’acord amb l’article 6.1 del Reial
decret 631/1993, que regula el Pla nacional de formació i inserció professional
(Pla FIP), desplegat per l’article 17 de l’Ordre de 13 d’abril de 1994, modificat
per les ordres de 20 de setembre de 1995; de 14 d’octubre de 1998 i per l’Ordre
TAS/466/2002, d’11 de febrer, per l’Ordre TAS/3309/2004, de 6 d’octubre, per
l’Ordre TAS/1495/2003, per l’Ordre TAS 630/2005, de 7 de març i per l’Ordre
TAS/3868/2006, de 20 de desembre, per la qual s’actualitzen les quanties econòmiques de les subvencions i ajuts esmentades; i dels ajuts per a transport en
l’àmbit de les Illes Balears que regula l’Ordre del conseller de Treball i
Formació d’11 de juliol de 2000 (BOIB núm. 91, de 25 de juliol).
Mitjançant Resolució de la consellera de Treball i Formació de 16 de desembre de 2008 es va ampliar el crèdit previst en la Resolució de 4 de maig de
2007, abans esmentada, fins a un import màxim de dos-cents setanta mil euros
(270.000,00
€),
amb
càrrec
a
la
partida
pressupostària
76101.322D03.48022.00.19205 dels pressuposts de l’exercici 2008, per la qual
cosa amb aquesta ampliació el crèdit total assignat a la convocatòria va esser de
13.910.000,00 €, dels quals 670.000,00 € corresponen als ajuts de transports,
manutenció, allotjament i de beques, quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades.
No obstant això, l’import total dels ajuts sol·licitats per a transport, manutenció i allotjament, i de beques, quan es tracti de persones desocupades discapacitades, va superar l’anterior quantitat pressupostada, per la qual cosa, es considera necessari ampliar l’import en tres-cents cinc mil euros (305.000,00 €).
D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 107/2004, de 28
de desembre, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i
Formació en les direccions generals adscrites al seu departament, el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) passa a exercir les competències referides al Pla de Formació i Inserció Professional previstes en el Reial decret
621/1998, de 17 d’abril.
Atès que el Decret legislatiu 2/2005, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), en l’article 15.2.b)
estableix que l’acte de la convocatòria ha de contenir l’import màxim que es
destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa.

Maria Lucia Vanrell Mas

Per tot això,
ANNEX 2
Directors/directores en Pràctiques
Codi
07000881
07004023
07013358
07006329
07007899
07000844
07008089
07001551

Nom
CP Bartolomé Ordines
CEE Son Ferriol
CP Nova Cabana
CP Sant Miquel
IES Calvià
IES Maria A. Cardona
IES Sa Colomina
IES Berenguer d’Anoia

Municipi
Consell
Son Ferriol
Marratxi
Sant Llorenç
Calvià
Ciutadella
Eivissa
Inca

Director/a
Antoni Pons Burillo
Francesc Santamatilde Andreu
Francisca E. De la Rica González
Maria M. Massanet Parera
Jaume Balaguer Covas
Joan Lluís Pons Marquès
Antònia Cardona Benítez
Pere Morell Quadreny

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 14975
Resolució de la consellera de Treball i Formació, de 18 de juny
de 2009 per la qual s’amplia el crèdit previst en la Resolució de
la consellera de Treball i Formació de 4 de maig de 2007, per la
qual es convoquen els centres col·laboradors del Pla Nacional de
Formació i Inserció Professional (Pla FIP) per participar en la
programació de cursos corresponents a l’any 2007, com també
l’alumnat d’aquests cursos a presentar sol·licituds d’ajuts per a
transport, manutenció i allotjament, i de beques, quan es tracti
de persones amb discapacitat desocupades
Mitjançant la Resolució del conseller de Treball i Formació de 4 de maig
de 2007, es convoquen els centres col·laboradors del Pla Nacional de Formació
i Inserció Professional (Pla FIP) per participar en la programació de cursos
corresponents a l’any 2007, i l’alumnat d’aquests cursos a presentar sol·licituds
d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament, i de beques, quan es tracti de
persones amb discapacitat desocupades (BOIB núm. 68, de 8 de maig), modificada per Resolució del Conseller de Treball i Formació de 8 de maig de 2007
per la qual es corregeix una errada advertida en l’anterior (BOIB núm. 71, de 12
de maig), i per la Resolució de la consellera de Treball i formació de 2 d’octubre de 2007 (BOIB núm. 156, de 18 d’octubre).
D’acord amb l’annex II de la Resolució de convocatòria esmentada, les
persones participants en les accions formatives del Pla FIP poden gaudir d’ajuts

RESOLC
Primer
Ampliar fins a un import màxim de tres-cents cinc mil euros (305.000,00
€) el crèdit assignat en la Resolució del conseller de Treball i Formació de 4 de
maig de 2007, per la qual es convoquen els centres col·laboradors del Pla
Nacional de Formació i Inserció Professional (Pla FIP) per participar en la programació de cursos corresponents a l’any 2007, com també l’alumnat d’aquests
cursos a presentar sol·licituds d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament,
i de beques, quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades (BOIB
núm. 68, de 8 de maig), amb càrrec a la partida pressupostària
76101.322D03.48022.00 19205 dels pressuposts de l’exercici 2009.
Segon
Amb aquesta ampliació el crèdit total assignat a la convocatòria és fins a
un import màxim de 14.215.000,00 €, dels quals nou-cents setanta-cinc mil
euros (975.000,00 euros) van a càrrec de la partida pressupostària relativa als
ajuts per a transport, manutenció i allotjament, i de beques, quan es tracti de persones desocupades discapacitades, establerts a l’annex II de la Resolució del
conseller de Treball i Formació de 4 de maig que queden distribuïts de la
següent manera:
175.000,00€ corresponen als pressuposts de l’any 2007
495.000,00 € corresponen als pressuposts de l’any 2008
305.000,00 € corresponen als pressuposts de l’any 2009
Tercer
Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que
començarà a tenir efectes l’endemà d’haver-s’hi publicat.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador des del
dia següent al de la seva publicació, segons el que preveu 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, i l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats con-

