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3.El 28 de maig de 2007, el director general de Patrimoni va dictar una
resolució d’adscripció de la parcel·la 2A i de l’edifici que inclou, del Parc Bit de
Palma, a l’Institut d’Estratègia Turística (INESTUR). (BOIB núm. 84, de 5 de
juny).
4.El 22 de setembre de 2010, la directora de l’Agència del Turisme Balear
(ATB) va sol·licitar el canvi d’adscripció dels béns, fins ara adscrits a l’empresa pública INESTUR, a l’actual Agència del Turisme de les Illes Balears (ATB).
5.Mitjançant el Decret 66/2010, de 21 de maig, es reorganitza, reestructura i regula l’entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes
Balears.
Fonaments de dret
1.L’article 24 i els concordants de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 49, de 24 d’abril).
2. Els articles 28 i 29 i els concordants del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11
d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 192, de 24 de desembre).
3.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 4 d’abril).
4.El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 135
ext., de 15 de setembre).
5.El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de
les Illes Balears (BOIB núm. 135 ext., de 15 de setembre).
6.El Decret 16/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, 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 (BOIB núm. 135
ext., de 15 de setembre).
7.El Decret 101/2007, de 27 de juliol, pel qual es nomena la directora
general de Patrimoni de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (BOIB
núm. 115, de 28 de juliol).
8.El Decret 10/2010, de 9 de març, 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 (BOIB
núm. 40 ext., d’11 de març).
9.El Decret 27/2010, de 10 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es modifica el Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 88 ext., d’11 de juny).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Desadscriure de l’empresa pública INESTUR, l’edifici situat al Parc Bit
parcel·la 2A, de Palma i la finca Sa Coma d’en Vidal, situada al polígon 4, parcel·la 108 d’Estellencs.
2. Adscriure aquests béns a l’Agència del Turisme de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria de Turisme i Treball i a
l’Agència del Turisme de les Illes Balears.
4. Anotar el contingut d’aquesta Resolució en l’Inventari General de Béns
i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21652
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 27 de setembre
de 2010, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb l’escrit rebut de la Confederació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA Balears) en relació al nomenament de nous membres suplents del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució dels anteriors membres representants de l’esmentada organització.
En base a la proposta de substitució de representants suplents que fa el
president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 27 de setembre de 2010,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, i el
punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup B: Representants de Pares i Mares d’Alumnes
En representació de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA Balears)
- Suplent
Isabel Mestre Pons
- Suplent
Maria Antònia Gomila Grau
Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones
que a continuació es relacionen:
Grup B: Representants de Pares i Mares d’Alumnes
En representació de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA Balears)
- Titular
Fernando Martín Martínez *
- Suplent
Margarita Janer Forteza
* Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de març
de 2007 (BOIB núm. 46 de 27-03-07)
- Titular
Josep Valero González *
- Suplent
Carmen Aguado Cabellos
* Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 10 de març
de 2009 (BOIB núm. 39 de 17-03-09)
Article 3.
La durada dels seus nomenaments serà la determinada pels corresponents
membres titulars del Consell Escolar de les Illes Balears.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 de setembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Economia i Hisenda, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada, d’acord
amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 29 de setembre de 2010
La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard

—o—

Num. 21655
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 23 de setembre
de 2010, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb l’escrit rebut del Consell de Mallorca en relació al nomenament d’un nou membre suplent del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució de l’anterior membre representant de l’esmentada institució.
En base a la proposta de substitució d’un representant suplent que fa el
president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 23 de setembre de 2010,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, i el
punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE

24

BOIB

Num. 146

Article 1.
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la persona
que tot seguit s’indica, agraint la seva col·laboració:
Grup K: Representants dels Consells Insulars
En representació del Consell de Mallorca
- Suplent
Andreu Caballero Romero
Article 2.
Nomenar membre del Consell Escolar de les Illes Balears la persona que
a continuació es relaciona:
Grup K: Representants dels Consells Insulars
En representació del Consell de Mallorca
- Titular
Macià Garcias Salvà *
- Suplent
Caterina Gelabert Perelló
* Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 15 d’octubre de 2007 (BOIB núm. 159 de 25-10-07)
Article 3.
La durada dels seu nomenament serà la corresponent a la del membre del
Consell Escolar de les Illes Balears substituït.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de setembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 21609
Resolució de dia 28 de setembre de 2010 del director general
d’Innovació i Formació del Professorat per la qual s’estableix el
procediment per a la realització de pràctiques en centres docents
dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura d’alumnes
d’universitats amb els quals no es compta amb un conveni específic
Fets
Correspon a la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat
facilitar a l’alumnat l’accés al coneixement professionalitzador en el context
educatiu de centres docents públics i centres privats concertats dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
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4. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, una vegada rebut el document de conformitat del centre i la còpia de l’assegurança, autoritzarà mitjançant el document Autorització de la conselleria (annex III) el centre docent perquè admeti l’estudiant en període de pràctiques i n’informarà per
escrit al propi centre, al Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i a la universitat sol·licitant.
5. En acabar el període de pràctiques i abans del 30 de juny, el centre
comunicarà amb el document Informe de realització de les pràctiques (annex
IV) si l’alumne ha realitzat les pràctiques amb normalitat, segons la forma acordada i en els terminis prevists, al Servei de Formació del Professorat de la
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, que certificarà el professorat tutor per tal que aquest rebi 30 hores de reconeixement de formació del
professorat, computables a efectes de sexenni, corresponent a aquesta activitat,
segons estableix la normativa vigent.
6. Aquesta resolució deixa sense efectes les instruccions de dia 8 de febrer
de 2010 referents al procediment a seguir per a la realització de pràctiques en
centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura d’alumnes
d’universitats amb les quals no es compta amb un conveni específic.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- el professorat dels centres privats concertats poden interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat en
el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de març, 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, 28 de setembre de 2010
El director general d’Innovació i Formació del Professorat
Miquel Perelló i Oliver
ANNEX I
Sol·licitud d’admissió d’alumne en pràctiques feta per la universitat adreçada
al centre docent públic o privat concertat de les Illes Balears
Dades del centre docent al qual s’adreça la sol·licitud
Nom:___________________________________________Codi:_______________
Dades de la universitat

La dispersió de l’alumnat per les universitats de l’Estat amb intenció de
realitzar les pràctiques en centres docents dependents de la Conselleria
d’Educació i Cultura ha determinat la necessitat d’establir les pautes per donarhi cobertura formal i autoritzar-les.
Atès això, dict la següent
Resolució
1. Correspon a la universitat cercar el centre docent adient i sol·licitar formalment i per escrit al director o directora del centre docent, amb el document
Sol·licitud d’admissió d’alumne en pràctiques (annex I), la seva conformitat que
l’alumne faci les pràctiques en el centre. S’hauran d’haver acordat les funcions
encomanades al centre docent i al tutor o tutora de pràctiques, tot proporcionantli tota la informació relativa. La universitat ha d’incloure una còpia compulsada
de l’assegurança contractada, que rescabali l’alumne en cas d’accidents o danys
durant el seu període de pràctiques al centre. La direcció del centre docent haurà
d’informar el claustre de l’admissió d’alumnes en pràctiques.
2. Els tutors dels estudiants en pràctiques hauran de ser funcionaris de
carrera i, en el cas dels centres privats concertats, el professorat que hagi de ser
tutor de les pràctiques ha d’acreditar una experiència mínima de tres cursos.
3. Una vegada rebuda i analitzada la proposta, el director o directora del
centre educatiu signarà el document Conformitat del centre (annex II), en què
accepta participar en la formació de l’alumne. Aquest document, conjuntament
amb una còpia de l’assegurança que li ha d’haver remès la universitat sol·licitant, s’ha de trametre al director general d’Innovació i Formació del Professorat
de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. La Conformitat del
centre també s’ha de trametre a la universitat sol·licitant.

Nom de la universitat:__________________________________________________
Adreça postal: ________________________________________________________
Adreça de correu electrònic:_____________________________________________
Telèfons: ____________________________________________________________
Nom del professor tutor:________________________________________________
Adreça de correu electrònic:_____________________________________________
Telèfon:_____________________________________________________________
Especialitat:__________________________________________________________
Compensació al centre per la realització de les pràctiques
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Dades de l’alumne
Nom i llinatges: ______________________________________________________
DNI: _______________________________________________________________
Estudis/especialitat: ___________________________________________________
Curs: ______________________________________________________________
Telèfon: ____________________________________________________________
Adreça de correu electrònic: ____________________________________________
Dades de les pràctiques: _______________________________________________
S’adjunta la còpia compulsada de l’assegurança de l’alumne/a.
________________, _____ de ________________ de 20___
signatura per part de la universitat
nom i llinatges:

signatura de l’alumne/a

