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Consell, de 23 d’octubre, sobre els serveis públics de transport de viatgers per
ferrocarril i carretera.
Per extingir aquestes concessions s’ha de tramitar l’expedient corresponent de declaració de caducitat.

28-11-2009

en matèria de participació ciutadana queden adscrites a la Direcció General de
Qualitat del Serveis.
En conseqüència, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 20 de novembre de 2009,
DECRET

Disposició addicional segona
Modificació de la Llei 8/2006

Article primer

Es modifica el primer punt de l’article 2 de la Llei 8/2006, de 14 de juny,
de creació del Consorci de Transports de Mallorca, que queda redactat de la
manera següent:
S’entén per transport públic regular de viatgers el que té aquesta naturalesa d’acord amb el Decret 41/2006, de 28 d’abril, d’aprovació del Pla Director
Sectorial de Transport de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’apartat segon de l’article 1 del Decret 46/2008, de 11 d’abril, es modifica en els termes següents:
2. La Comissió esmentada s’adscriu a la Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General de Qualitat dels Serveis, i actua sota la dependència
jeràrquica d’aquesta.
Article segon

Disposició transitòria única
Instruments de planejament urbanístic en tramitació
Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, estiguin tramitant la formulació, revisió o modificació d’un instrument de planejament,
podran acordar acollir-se al que disposa el nou article 7 bis de la Llei 4/2008, de
14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible
a les Illes Balears. Aquest Acord s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en un dels diaris de més difusió a l’illa.
No obstant això, i en el cas que en la tramitació ja s’hagi superat el tràmit
d’aprovació inicial, només es podrà aprovar l’acord a què es refereix el paràgraf
anterior quan no hagi finalitzat el període de suspensió derivat de l’aprovació
inicial.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret llei, el contradiguin o hi siguin incompatibles.

L’article 3 del Decret 46/2008, d’11 d’abril, es modifica en els termes
següents:
1. La Comissió Interdepartamental està integrada pels membres
següents:
a) El conseller de Presidència, que la presideix.
b) El director general de Qualitat dels Serveis de la Conselleria de
Presidència, que n’és el vicepresident primer.
c) El director general de Coordinació i Projectes Estratègics de la
Conselleria de Presidència, que n’és el vicepresident segon.
d) La directora general de Relacions amb el Parlament i de Coordinació
Normativa de la Conselleria de Presidència.
e) Un vocal en representació de cada conselleria de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designat pel conseller respectiu.
2. Ocuparà la secretaria de la Comissió, amb veu però sense vot, la persona designada pel director general de Qualitat dels Serveis.
Article tercer

Disposició final
Entrada en vigor

L’apartat segon de l’article 6 del Decret 46/2008, d’11 d’abril, es modifica en els termes següents:

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-lo publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 de novembre de 2009
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

2. En cas d’absència o qualsevol altre impediment legal de la persona que
ocupi la secretaria, la suplirà la persona que determini el director general de
Qualitat dels Serveis.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.

El conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori
Gabriel Vicens i Mir

Disposició final

—o—

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Palma, 20 de novembre de 2009

Num. 26092
Decret 84/2009, de 20 de novembre, de modificació del Decret
46/2008, d’11 d’abril, de creació de la Comissió
Interdepartamental per a la Participació Ciutadana.
El Decret 46/2008, d’11 d’abril, de creació de la Comissió
Interdepartamental per a la Participació Ciutadana, crea l’òrgan col·legiat que
vetlla per establir i impulsar la participació ciutadana i que garanteix la coordinació, l’intercanvi d’opinions, la coherència i la complementarietat de les
accions, com també els recursos i les activitats que, en matèria de participació
ciutadana i en l’elaboració i l’execució de les polítiques públiques, impulsin les
diferents conselleries.
La Comissió esmentada va ser adscrita a la Conselleria de Presidència, a
través de la Direcció General de Relacions Institucionals, i actuava sota la
dependència jeràrquica d’aquesta.
Atesa la disposició addicional primera del Decret 17/2009, de 9 d’octubre,
del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix la nova estructura orgànica bàsica de la Presidència i modifica també l’estructura orgànica bàsica d’algunes conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma, les funcions

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 26093
Decret 85/2009, de 20 de novembre, pel qual es regula la implantació del complement específic singular del càrrec de secretari o
secretària dels centres de professorat
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat, i una
responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres.

BOIB

Aquestes i altres finalitats es recullen a l’article 102, referit a la formació permanent del professorat. També, a l’article 103, es fa menció explícita que les
administracions educatives han de planificar les activitats de formació del professorat, garantir una oferta diversificada i gratuïta d’aquestes activitats, i establir les mesures oportunes per afavorir la participació del professorat.
La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la disposició addicional tercera estableix que el
conseller o consellera competent en matèria de funció pública docent exerceix,
en relació amb el personal docent al servei de l’Administració autonòmica i en
coordinació amb el conseller o consellera competent en matèria de funció pública, la competència de preparar els projectes de llei i les disposicions reglamentàries en matèria de personal docent i proposar-ne l’aprovació al Consell de
Govern, quan correspongui.
El Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’article
8 lletra f diu que correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts aprovar les modificacions pressupostàries, en els termes prevists en la
mateixa llei; i d’acord amb l’article 8 lletra i li correspon també efectuar el
seguiment i control de les decisions de les quals es derivin conseqüències econòmiques en matèria de retribucions i efectius de personal.
El Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, estableix com a òrgans unipersonals el director o directora a i
el secretari o secretària, i regula les seves funcions als articles 10 i 11. El secretari o secretària és nomenat, d’entre els assessors i assessores de formació de l’equip pedagògic de cada centre de professorat, pel director general de Personal
Docent a proposta del director general d’Innovació i Formació del Professorat i
després de l’informe previ del consell del centre de professorat i de la proposta
del director o directora a del centre del professorat corresponent.
L’Ordre de dia 27 de gener de 2009, per la qual es regula l’estructura i el
funcionament dels centres de professorat (CEP), a l’article 3 defineix com a
òrgans unipersonals el de director o directora i el de secretari o secretària.
L’article 11 estableix que cada centre de professorat ha de comptar amb un sistema de registres el responsable dels quals és el secretari o secretària del CEP.
L’article 2 classifica els centres de professorat en tres tipologies III, II i I, en
base a l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 5 de maig de 1994.
Si bé la tasca de secretari o secretària de centre de professorat és diferent
a la que es duu a terme als instituts i centres de primària, sí que té similituds
constatades amb la tasca de secretari o secretària que es desenvolupa en aquests
centres docents. Per altra banda, amb l’augment i la major presència de tràmits
informàtics que han de realitzar actualment els funcionaris docents, pren rellevància la custòdia dels diferents registres, especialment el Registre general de
formació permanent del professorat, com també altres tasques organitzatives i
administratives en general.
El Centre de Professorat de Formentera, de tipologia I, sols tendrà la figura de director o directora, que assumirà les tasques de secretari o secretària tal
com es recull a l’article 4 punt 5 de l’Ordre de dia 27 de gener de 2009 per la
qual es regula l’estructura i el funcionament dels centres de professorat de les
Illes Balears.
Per això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i un cop considerat pel Consell de Govern a la sessió de dia 20 de novembre de 2009,
DECRET
Article 1
1. El personal funcionari docent destinat a un lloc de treball com a assessor o assessora de formació que ocupa el càrrec de secretari o secretària de centre de professorat, mitjançant el procediment establert a l’article 11 del Decret
68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
percebrà com a complement singular del complement específic, segons la tipologia del centre de professorat on actua com a secretari, en dotze mensualitats,
els imports següents:
-
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Secretari/ària de CEP tipus III: 176,67 €
Secretari/ària de CEP tipus II: 171,01 €

2. Aquestes quantitats s’han d’incrementar anualment en el mateix percentatge que s’incrementin les retribucions bàsiques dels funcionaris públics
segons la Llei general de pressuposts.
Article 2
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i sense perjudici de les normes que en matèria d’import de retribucions es contenen en la normativa de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de l’any 2010, els fun-
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cionaris i les funcionàries als quals s’ha fet esment, cessaran en la percepció del
component singular del complement específic que tenguin assignat per l’ocupació d’una plaça d’assessor o assessora de formació.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i tendrà efectes econòmics a partir d’1 de setembre
de 2010.
Palma, 20 de novembre de 2009
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 26059
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 9
de novembre de 2009 per la qual s’aproven la convocatòria, les
bases, els temaris i els exercicis i es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat
estadística, pel torn lliure
1. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2008
(BOIB núm.154, d’1 de novembre), es va aprovar l’Oferta pública d’ocupació
per a l’any 2008 del personal funcionari de l’Administració general i especial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, constituïda per les places que figuren com a annex 1 i annex 2 d’aquest Acord.
L’Annex 1, que comprèn les places que constitueixen l’Oferta ordinària,
inclou 2 places corresponents al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística, de l’illa de Mallorca.
2. En el BOIB núm. 167, de 29 de novembre, es van publicar les bases
generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places
vacants de personal funcionari previstes a l’Oferta pública d’ocupació de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2008, aprovades per la Resolució de la consellera d’Interior de 19 de novembre.
3. L’objecte d’aquesta convocatòria és el procès selectiu per cobrir 2 places del cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació,
especialitat estadística, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, corresponent a l’Oferta pública de l’any 2008, de l’illa de
Mallorca, pel torn lliure.
4. El procés selectiu per cobrir les places del torn lliure del cos facultatiu
superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IIles Balears es durà a
terme pel sistema d’oposició d’acord amb el que estableix la base 1.2.1. de les
bases generals.
Per tot això, fent ús de les competències que m’atorgua l’article 6.3 c de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir 2 places
de personal funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala de recerca,
desenvolupament i innovació, especialitat estadística, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’illa de Mallorca, pel
torn lliure.
Segon. Establir el sistema d’oposició per a les proves selectives objecte
d’aquesta convocatòria
Tercer. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i que s’adjunten en aquesta Resolució com a annex 1.
Quart. Designar el Tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, el qual

