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els drets de reducció de jornada i de flexibilització horària i, en general, tots els
drets derivats de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar vigents.
c) Les relatives a la tramitació i la resolució de les llicències per maternitat i/o paternitat en els supòsits d’embaràs i part, adopció o acolliment.
d) Les relatives a la tramitació i la resolució dels permisos i drets a què
tingui dret una funcionària per raó de la violència de gènere.
e) Les relatives a la formalització de les diligències de presa de possessió,
d’incorporació i de cessament en el càrrec del personal de la Conselleria.
f) Qualsevol altra que l’ordenament jurídic vigent atribueixi a la consellera de Turisme i Treball.
Segon
Per a tots els contractes, el pressupost de licitació dels quals no superi els
150.000 euros, sigui qui sigui el procediment d’adjudicació, es delega en la
secretària general de la Conselleria de Turisme i Treball, l’exercici de les competències que li corresponguin a la consellera de Turisme i Treball en matèria de
contractació administrativa i contractes privats.
Tercer
a) Per a les subvencions que siguin competència de la Conselleria de
Turisme i Treball, l’import de les quals no superi els 150.000 euros, es deleguen
en la secretària general totes les facultats i actuacions que preveu la legislació
reguladora de les subvencions autonòmiques, excepte: l’autorització prèvia a
què es refereix l’article 37.b) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat
per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; les convocatòries; les
resolucions finals de concessió i de denegació de subvencions, sens perjudici del
que s’estableix en l’apartat següent, i les resolucions finals de tots els procediments de reintegrament i sancionadors.
b) En aquelles subvencions l’import de les quals sigui inferior a 30.000
euros, també es delega en la secretària general la resolució final de concessió o
denegació de la subvenció.
Quart
Es delega en la secretària general de la Conselleria de Turisme i Treball la
competència per incoar tots els expedients sancionadors de l’illa de Mallorca i,
pel que fa als expedients sancionadors per infraccions lleus i greus d’aquesta
illa, les competències per dictar resolucions que posin fi a la via administrativa
i per imposar les sancions corresponents.
Cinquè
Es deleguen en el director general de Desenvolupament Turístic, dins els
límits establerts en l’article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les competències pròpies de la consellera de Turisme i Treball, relatives a oferta complementària i canvi de categoria dels establiments d’allotjament turístic.
Sisè
Es delega en la secretària general de la Conselleria de Turisme i Treball la
signatura dels documents comptables i administratius d’autorització i disposició
de despeses, de reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments de tots
els programes pressupostaris fins el límit màxim de 500.000,00 €, com també la
signatura de les propostes d’acord d’aprovació de les modificacions de crèdit.
Setè
En els supòsits d’absència, malaltia o vacant de la secretaria general de la
Conselleria de Turisme i Treball, l’ha de suplir, en el despatx ordinari i en la tramitació dels actes que són competència pròpia o delegada de la Secretaria
General, les persones que s’indiquen a continuació respecte dels àmbits específics següents:
a) En l’àmbit de la gestió dels recursos humans i materials de la
Conselleria, en la gestió del pressupost i de la contractació administrativa, per
aquest ordre:
- el director general de Planificació Estratègica
- el director general de Desenvolupament Turístic
b) Per a la resta de competències, pròpies o delegades, de l’àmbit competencial de l’extinta Conselleria de Turisme, supleix la secretària general, en els
casos d’absència, malaltia o vacant, per aquest ordre:
- el director general de Desenvolupament Turístic
- el director general de Promoció Turística
- la directora general de Comunicació
c) Per a la resta de competències, pròpies o delegades, de l’àmbit competencial de l’extinta Conselleria de Treball i Formació, supleix la secretària gene-
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ral, en els casos d’absència, malaltia o vacant, per aquest ordre:
- el director general de Treball
- el director general de Planificació Estratègica
- la directora general de Salut Laboral
- la directora general de Responsabilitat Social Corporativa
Vuitè
En els supòsits d’absència, malaltia o vacant de qualsevol dels directors o
de les directores generals de la Conselleria de Turisme i Treball els ha de suplir,
en el despatx ordinari i en la tramitació dels actes que són competència pròpia
o delegada dels directors i de les directores generals, la secretària general d’aquesta Conselleria i, en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta darrera, els ha de suplir la persona titular de la direcció general que correspongui
segons l’ordre fitxat en les lletres a) i b) del punt anterior, segons correspongui
la competència a les matèries de l’extinta Conselleria de Turisme o a les de l’extinta Conselleria de Treball i Formació.
Novè
Les delegacions a què fa referència aquesta Resolució s’entenen sens perjudici de les potestats de revocació i avocació que corresponen a la consellera
de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears.
Desè. Deixar sense efectes qualsevol resolució que s’oposi al que disposa
aquesta norma i, expressament, les delegacions i suplències contingudes en les
resolucions i ordres següents:
a) Ordre del conseller de Turisme de 3 d’agost de 2007, de delegació de
competències en determinats òrgans directius i de suplència dels alts càrrecs de
la conselleria de Turisme en cas de vacant, absència o malaltia (BOIB núm. 127,
de 21 d’agost de 2007)
b) Resolució del conseller de Turisme, de 19 de juny de 2008, de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la secretària general de la Conselleria de Turisme (BOIB núm. 95, de 8 de juliol).
c) Resolució del conseller de Treball i Formació de 16 de març de 2010
de delegació de competències i delegació de signatura en el secretari general i
de suplència dels òrgans directius de la Conselleria de Treball i Formació (BOIB
núm. 47, de 23 de març)
Onzè
Aquesta Resolució comença a sortir efectes l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de juny de 2010
La consellera de Turisme i Treball
Joana Maria Barceló Martí

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13699
Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es dóna
per finalitzat el procés de selecció de directors dels centres de
nova creació
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010, per la
qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes
Balears, estableix en el seu article 17.2, quant al nomenament de directors amb
caràcter extraordinari, que, en el cas de centres de nova creació, s’ha d’atenir al
que disposa l’apartat 1 d’aquest article, és a dir, nomenar directors per un període de dos anys.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 6 d’abril de 2010,
per la qual es convocà el procediment per a la selecció i el nomenament de
directors als centres docents públics de nova creació, a l’annex 1 preveia un únic
centre de nova creació per al curs 2010-2011, l’IES Sant Antoni de Sant Antoni
de Portmany.
Amb la previsió de la posada en funcionament del centre de nova creació
IES Sant Antoni per al curs 2010-2011, es va iniciar la convocatòria per a la
selecció i el nomenament de director d’aquest nou centre.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, hi va haver un candidat
que complia els requisits per poder participar en el procés de selecció i, en data
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17 de maig de 2010, la Direcció General de Planificació i Centres va publicar la
llista provisional d’admesos i exclosos.
Per circumstàncies extraordinàries, l’edifici on s’ha d’ubicar el nou centre IES Sant Antoni, que es troba en fase de construcció, no podrà entrar en funcionament el proper curs 2010-2011.
La posada en funcionament d’un nou centre educatiu és requisit indispensable per dotar-lo de personal i del corresponent equip directiu.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.Donar per finalitzat el procediment de selecció de director de l’IES Sant
Antoni.
2.Comunicar al candidat presentat la finalització del procés per les causes
extraordinàries abans esmentades.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que posa fi a la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició de conformitat amb 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 en el termini d’un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 4 de juny de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 13957
Resolució de la directora general de Planificació i Centres per la
qual es determina l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu per al curs 2010-2011
Antecedents
1.L’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears de 30 d’abril de 2001 (BOIB de 24 de maig de 2001), establia en
el seu punt tercer la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats
i, en concret, en el seu apartat 4, es referia a la dotació dels centres concertats
amb necessitats educatives especials i establia, a aquest efecte, que l’esmentada
dotació es concretaria segons les necessitats de cada centre, d’acord amb els criteris fixats, pel que fa a la compensació educativa, a la lletra b de l’apartat quart
del punt tercer de l’Acord. I, en concret, s’hi disposava que, en casos concrets,
alguns centres podrien ser declarats d’atenció preferent i rebre suports específics.
2.Aquesta disposició va prorrogar la seva vigència en virtut de l’Acord de
23 de febrer de 2004 per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears, fins al 31 d’agost de 2007, i, posteriorment, pel punt setè 3.a de
l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008, pel qual s’aprova
l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
(BOIB núm. 105, de 29 de juliol de 2008). Per la qual cosa, en el present
moment, l’esmentada disposició és vigent fins el 31 de desembre de 2011.
3.A partir d’aquest marc jurídic general, cal tenir en compte que la dotació del personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu ve regulada a l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 19 de desembre de 2008, per la qual es du a terme la convocatòria
per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2009-2010 (BOIB núm. 181, de 25 de desembre de 2008). En concret,
l’article 12 d’aquesta Ordre estableix, en el seu apartat 6, que la Conselleria
d’Educació i Cultura assignarà als centres una dotació bàsica d’especialistes de
pedagogia terapèutica (PT) i audició i llenguatge (AL), d’acord amb el que s’indica al seu annex 10. Aquesta dotació es podrà ampliar anualment d’acord amb
les necessitats de cada centre i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria
d’Educació i Cultura. Així mateix, en el seu apartat 5, disposa que els alumnes
amb manca d’autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de
problemes greus de salut, quan així es dictamini, podran ser atesos per auxiliars
tècnics educatius (ATE), sota la responsabilitat i supervisió de l’equip educatiu,
el finançament dels quals s’efectuarà segons el que es prevegi al corresponent

19-06-2010

33

mòdul econòmic establert al Decret sobre mesures de distribució dels fons
públics per al sosteniment dels centres concertats.
4.Per altra part, la dotació establerta a partir dels concerts educatius es
complementa amb allò que disposa la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 2 de març de 2010, per la qual s’estableixen les instruccions per a
l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament
privat concertat per al curs 2010-2011 (BOIB núm. 43, de 16 de març de 2010),
que regula el procediment d’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la
diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i defineix
el seu àmbit subjectiu d’aplicació.
5.A aquest efecte, la susdita Resolució assenyala, al seu punt segon, que
la dotació bàsica d’especialistes de pedagogia terapèutica i d’audició i llenguatge, regulada per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2008, es completa anualment amb una dotació addicional d’acord amb les
necessitats de cada centre, la dotació de professorat concertat i la disponibilitat
pressupostària de la Conselleria d’Educació i Cultura. Pel que fa a la dotació
d’auxiliar tècnic educatiu (ATE) per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques o amb problemes greus de salut s’assigna de conformitat amb
l’article 12.5 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2008, i, finalment, quant a la dotació de professorat de suport d’atenció
a la diversitat (AD), s’assigna de conformitat amb les instruccions aprovades per
la Resolució delconseller d’Educació i Cultura de 2 de març de 2010.
Precisament, quant a aquest professorat, cal puntualitzar que, tot i que l’Ordre
de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2008 no l’inclou
dins el seu àmbit d’aplicació, la dotació del professorat de suport d’atenció a la
diversitat, ve regulada, com ja s’ha indicat, pel pacte tercer de l’Acord marc de
30 d’abril de 2001, el qual estableix que aquest suport específic està lligat a la
declaració de centre d’atenció preferent i a un pla d’atenció a la diversitat.
6.En aquests termes, i quant al procediment per realitzar l’ampliació de la
dotació del personal referit en els antecedents, la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 2 de març de 2010 estableix en el seu punt vuitè que el
director general de Planificació i Centres ha de dictar una resolució per la qual
es determini la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat per a cada
centre privat concertat i ha de disposar la seva publicació al BOIB abans del 15
de juny de 2010.
Fonaments de dret
1. Els articles 80, 116 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. El Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics
dels concerts educatius per a l’any 2009, o el decret que el substitueixi.
3. Els articles 12, 13 i els preceptes concordants del Reial decret
2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
4. L’article 12 i els preceptes concordants de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2008, per la qual es du a terme la
convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir
del curs acadèmic 2009-2010.
5. La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 2 de març de 2010,
per la qual s’estableixen les instruccions per a l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 20102011.
Per tot això, havent informat a la Comissió de Concerts de les Illes
Balears, i d’acord amb les propostes formulades per a cada centre docent per la
comissió de dotació de personal d’atenció a la diversitat, dict la següent
Resolució
1. Determinar l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 20102011 per als centres privats concertats en els termes prevists a l’annex d’aquesta Resolució.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació, segons els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

