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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 4328
Resolució de la directora general de Planificació i Centres d’acceptació de la sol·licitud de renúncia de la directora de l’IES
Porreres
Antecedents
1. Amb data 22 de gener de 2010 (NRE 4673/2010), la Sra. Francesca
Artigues Florit, directora de l’IES Porreres, ha adreçat un escrit a la Direcció
General de Planificació i Centres en què sol·licita que li sigui admesa la renúncia al càrrec directiu amb efectes a 30 de juny de 2010.
2. Un cop examinats els motius al·legats per a ser rellevada del seu càrrec,
la Direcció General de Planificació i Centres considera pertinent acceptar-li la
dimissió.
3. La Conselleria d’Educació i Cultura preveu convocar el procés de concurs per a la selecció i el nomenament dels directors de centres docents públics
que han d’ocupar el seu càrrec amb efectes d’1 de juliol de 2010.
Fonaments de dret
1. L’article 138 b i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Els articles 16.2, 18.3 i els preceptes que hi concorden 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, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels cen-
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tres docents públics.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Acceptar la dimissió de la Sra. Francesca Artigues Florit del seu càrrec
de directora.
2. Disposar que la Sra. Francesca Artigues Florit segueixi exercint el
càrrec de directora del centre fins dia 30 de juny de 2010.
3. Comunicar aquesta Resolució al director general de Personal Docent
als efectes adients.
4. Notificar aquesta Resolució a la directora del centre.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Planificació i Centres en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 19 de febrer de 2010
La directora general
Elvira Badia Corbella

—o—
Num. 4443
Resolució de la directora general de Planificació i Centres en
relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no
universitaris i les escoles matineres
Per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de
2003 es va regular l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris (BOIB núm. 131, de 18 de setembre de
2003).
D’acord amb aquesta Resolució, cada any acadèmic la Direcció General
de Planificació i Centres ha de concretar el cost màxim diari del menjar al servei escolar de menjador, així com l’import de les gratificacions a l’encarregat/da
d’aquest servei i al personal docent que participi voluntàriament en l’atenció
d’alumnes. Tot això tenint en compte l’IPC de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears durant l’any 2009, que ha estat del 0.8 %.
Per altra banda, també s’ha de tenir en compte la pujada del tipus impositiu reduït de l’impost de l’IVA en un percentatge de l’1 % a partir de l’1 de juliol
de 2010, d’acord amb les prescripcions recogites en la Llei 26/2009, de 23 de
desembre de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2010 (BOE de 24 de desembre de 2009).
En conseqüència, i en virtut de les atribucions que m’atorguen la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president
de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1 Calendari del servei escolar de menjador
El servei escolar de menjador es presta durant el període d’activitats lectives previst a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’estableix
el calendari escolar per als centres docents no universitaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que s’aprova cada any acadèmic.
2 Preus del servei escolar de menjador del curs 2010-2011
2.1 El preu diari del menú del menjador escolar que han d’abonar els
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usuaris el fixa el Consell Escolar de cada centre educatiu abans de l’inici del
curs 2010-2011, tenint en compte:
a) El preu del menú del curs anterior, incrementat amb l’IPC general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any natural anterior al de l’inici
del curs.
b) Els canvis de ràtio monitors – alumnes aprovats pel Consell Escolar. En
aquest supòsit el Consell Escolar pot modificar el preu establert d’acord amb la
lletra a), prèvia valoració per part de la Comissió de Menjadors, que haurà de
tenir en compte, si n’és el cas, les ofertes presentades per les empreses que presten el servei en el moment de la licitació del contracte.
2.2 El preu diari del menú en els menjadors escolars durant el curs
2010/2011, la gestió dels quals s’hagi de contractar durant l’any 2010, ha de ser
el que figura al contracte signat amb l’empresa adjudicatària. En cap cas, excepte autorització específica, aquest preu podrà superar les quanties previstes a l’apartat següent.
2.3 El preu diari del menú (sense incloure l’eventual cost del personal no
docent encarregat de l’atenció de l’alumnat) per al curs 2010/2011 no podrà ser
superior a:
- Fins a 25 comensals: 4.83 euros
- De 26 a 50 comensals: 4.47 euros
- Més de 50 comensals: 4.11 euros
2.4 El preu del menú es pot augmentar un 10% per als usuaris eventuals.
Són eventuals als efectes d’aquest apartat els alumnes que no superin el 70%
dels dies de menjador comptabilitzat per mesos.
2.5 El preu del menú escolar aprovat d’acord amb els apartats anteriors no
podrà ser incrementat en cap cas per finançar altres despeses o activitats lúdiques o professionals del centre educatiu o de la seva Associació de Mares i Pares
d’Alumnes.
3 Gratificacions per al personal docent encarregat del servei escolar de
menjador per al curs 2009-2010
3.1 El personal docent que dugui a terme les funcions d’encarregat/da del
servei escolar de menjador (previstes a l’article 10 i l’annex IV de la Resolució
del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003), tindrà dret, com
a contraprestació en aquesta activitat, a una gratificació extraordinària, en funció del volum de gestió i nombre de comensals, que s’abonarà per una sola
vegada al final de cada curs escolar. Per al curs 2009/2010 les quanties d’aquestes gratificacions són:
- De 51 a 99 comensals: 8,72 euros per dia.
- A partir de 100 comensals: 9,81 euros per dia.
3.2 Les tasques d’organització, coordinació i direcció derivades del servei
escolar de menjador han de considerar-se incloses en el conjunt d’obligacions i
responsabilitats de l’equip directiu de l’escola, i no tasques afegides a les ordinàries. Per tant, llevat del cas que es realitzin funcions específiques d’atenció als
alumnes durant l’horari del servei de menjador, no tindran un incentiu addicional ni específic. El director i president del Consell Escolar del centre supervisarà i serà el responsable del servei
3.3 Per a l’abonament d’aquesta gratificació la direcció del centre educatiu haurà d’enviar a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
(Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries) una relació amb les dades identificatives del personal docent que ha dut a terme tasques d’encarregat/da del servei escolar de menjador durant el curs 2009/2010. Aquesta relació, que haurà
d’estar firmada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans de l’1 de juny
de 2010.
4 Gratificacions per al personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat en el servei escolar de menjador i durant l’escola matinera per al curs 20092010
4.1 Les tasques d’atenció i cura de l’alumnat durant el servei escolar de
menjador, que preveu l’article 8 de la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 9 de setembre de 2003, podrà realitzar-les el professorat del centre,
amb caràcter voluntari.
4.2 Aquest professorat tindrà dret a una gratificació extraordinària que
s’abonarà per una sola vegada en nòmina al final del curs escolar, segons el
nombre real de dies en què s’hagi col·laborat. Per al curs 2009/2010 la quantia
de la gratificació serà de 6.91 euros per dia.
4.3 Per a l’abonament d’aquesta gratificació la direcció del centre educatiu haurà d’enviar a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
(Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries) una relació amb les dades identificatives del personal docent que ha dut a terme tasques d’encarregat/da de l’atenció de l’alumnat al servei escolar de menjador durant el curs 2009/2010.
Aquesta relació, que haurà d’estar firmada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans de l’1 de juny de 2010.
4.4 La figura de personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat és
incompatible amb la figura d’encarregat del servei de menjador escolar.
4.5 També percebrà l’esmentada gratificació el personal docent del centre
que s’encarregui, voluntàriament, de l’atenció de l’alumnat durant el temps
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dedicat a escola matinera. Aquesta funció és compatible amb la d’encarregat del
servei de menjador o d’atenció de l’alumnat.
Per a l’abonament d’aquesta gratificació la direcció del centre educatiu
haurà d’enviar a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
(Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries) una relació amb les dades identificatives del personal docent que ha dut a terme tasques d’atenció de l’alumnat a
l’escola matinera durant el curs 2009/2010. Aquesta relació, que haurà d’estar
firmada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans de l’1 de juny de 2010.
5 Personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat
5.1 Quan no hi hagi professorat voluntari suficient per fer les tasques de
cura i atenció de l’alumnat en temps del servei escolar de menjador, el contractista o entitat col·laboradora estan obligats a la contractació del personal necessari que les dugui a terme, sempre en nombre proposat pel Consell Escolar i d’acord amb les característiques dels alumnes. En cap cas aquest nombre podrà ser
inferior al que s’indica a l’article 8.3 de la Resolució de 9 de setembre de 2003.
5.2 L’empresa contractista o entitat col·laboradora lliuraran un informe
econòmic dins el termini d’un mes des de la petició del Consell Escolar, sobre
la incidència en el preu del menú de cada un dels monitors contractats. S’haurà
d’acompanyar de tota la documentació escaient, i en tot cas la sol·licitada pel
Consell Escolar, que avali l’informe emès.
5.3 El personal no docent que desenvolupi tasques d’atenció de l’alumnat
durant l’horari del servei escolar de menjador contractat a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta resolució o per substitució d’algun treballador que exercia
aquestes tasques haurà d’acreditar davant la direcció del centre: el carnet de
manipulador d’aliments, el títol de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell A o superior i el títol de mestre o de monitor- animador de temps
lliure o equivalent o els títols de tècnic superior d’educació infantil, tècnic superior d’animació sociocultural o tècnic superior d’animació d’activitats fisicoesportives.
També es permet la figura del voluntari educatiu, en el marc de la Llei
3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears.
6 Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
La directora general de Planificació i Centres
Elvira Badia Corbella
Palma, 23 de febrer de 2010
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Num. 4746
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 26 de febrer de 2010 per la qual es
convoquen les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior i a les formacions esportives de nivell III i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 3 de març de 2009
per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu i les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial (BOIB núm. 39, de 17 de març).
Atesa la disposició final primera de l’Ordre esmentada que autoritza l’òrgan competent en matèria de formació professional del sistema educatiu perquè
dicti les instruccions necessàries per al desplegament i per a l’aplicació d’aquesta Ordre.
De conformitat amb la normativa indicada,
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre
l’organització de les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior i a les formacions esportives de nivell III
per a l’any 2010.
2. Aquestes instruccions s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta
Resolució. L’Annex 2 especifica els continguts, l’estructura i la durada de les
proves.
3. L’Annex 3 detalla el calendari de les actuacions corresponents a les
proves de caràcter general.

