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Altres indústries manufactureras (excepte 32.1)
Activitats relacionades amb l’ocupació.

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL.
CNAE
DESCRIPCIÓ
13 Indústria textil.
VIDRE I CERÀMICA.
CNAE
DESCRIPCIÓ
23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl.lics.
% DE REFERÈNCIA ASSIGNAT ALS SECTORS ACTIVITATS FISICO ESPORTIVES, ADMINISTRACIO, ARTS GRAFIQUES, COMERÇ I
MÀRQUETING, EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL, HOSTELERIA I TURISME,
IMATGE I SO, INDUSTRIES ALIMENTARIES, INDÚSTRIES EXTRACTIVES, QUÍMICA, SANITAT, SEGURETAT, ALTRES SERVEIS, SERVEIS A
LES EMPRESES, TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL, VIDRE I CERÀMICA: 16
%
Quart.- Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Palma, 3 de novembre de 2010.
La consellera de Turisme i Treball
Joana M. Barceló Martí
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 24037
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 25 d’octubre
de 2010, per la qual dicta instruccions per al desenvolupament
del procés electoral que ha de renovar la Junta de Personal
Docent no Universitari de les Illes Balears
Les organitzacions sindicals STEI-i, FETE-UGT, FE-CCOO i ANPE,
varen presentar les comunicacions de promoció d’eleccions sindicals per escollir els membres de la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes
Balears. El calendari adjunt al document de promoció estableix dia 2 de desembre de 2010 com a jornada de les votacions.
Atès el que disposa l’article 27.1 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del
personal al servei de les administracions públiques, modificat per la Llei
18/1994, de 30 de juny, cal preveure i adoptar les mesures organitzatives necessàries que assegurin l’adequada atenció als alumnes i garanteixin i facilitin l’exercici del dret de vot a tot el professorat.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres i
la Direcció General Personal Docent, dict la següent
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grament de les despeses corresponents, d’acord amb el que disposa el Decret
54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears i
amb les actualitzacions regulades a la Resolució de 30 de desembre de 2009,
BOIB 191/2009.
Tercer. Comunicacions i publicitat electoral.
1. La direcció dels centres garantirà la publicitat de les comunicacions
electorals trameses per l’Administració, per la Mesa electoral Coordinadora o
per les candidatures i els seus representats. Especialment garantirà que, durant
l’horari no lectiu i durant els temps d’esplai es puguin dur a terme actes informatius per part de les candidatures. Les candidatures notificaran als centres la
seva intenció de realitzar actes informatius.
2. La direcció dels centres garantirà que les trameses de propaganda electoral que arribin al centre arribin als seus destinataris.
Quart. La jornada electoral.
1. Durant l’horari de votació queden suspeses les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents. Pel que fa als serveis complementaris (menjador,
transport, activitats extraescolars) cada centre determinarà el seu manteniment o
suspensió, que comunicarà a la Direcció General de Planificació i Centres.
2. L’Administració facilitarà les urnes. En absència de cabina, la direcció
de cada centre de votació ha de disposar, d’acord amb la mesa, d’un espai per
garantir el secret de vot. L’urna, juntament amb tota la documentació necessària
per dur a terme el procés electoral, es farà arribar als centres durant les 72 hores
precedents a les votacions. El director del centre on està ubicada la mesa electoral és el responsable de la custòdia d’aquest material des del moment de la
seva recepció fins a l’arribada dels membres de la mesa, que se’n faran càrrec.
3. La mesa ha d’estar al servei de l’elector durant tota la jornada electoral
i sempre, com a mínim, hi han de ser presents dos dels seus components. Només
en el cas que hagin votat totes les persones censades en una mesa, sense cap
excepció, es podrà tancar el col·legi electoral abans de les 18.00 h.
Disposició final primera
Aquestes instruccions s’han de trametre a tots els centres docents públics
no universitaris de les Illes Balears perquè siguin exposades al tauler d’anuncis.
Disposició final segona
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació i Cultura en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta Resolució, segons el que disposen 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.
Palma, 25 d’octubre de 2010

RESOLUCIÓ
Primer. Data i horari de les votacions
D’acord amb el calendari presentat per les organitzacions promotores, les
eleccions sindicals són dia 2 de desembre de 2010. Les votacions tendran lloc
entre les 12.00 h i les 18.00 h. Les activitats lectives s’interrompran a les 12.00
h i es reprendran a partir de les 18.00 h.
Segon. Integrants de les meses. Drets i deures.
1. Els integrants de les meses, els interventors i els apoderats han de
comunicar la seva designació al director del seu centre de treball, atès que cessaran en la seva activitat lectiva abans de les 11.00 h. del dia de les eleccions i,
si actuen en les meses constituïdes, no la reprendran.
2. Els membres de les meses electorals i els interventors que treballin a un
centre diferent d’aquell en què està ubicada la mesa hauran de disposar de temps
suficient per desplaçar-se des del seu centre de treball fins a la mesa, per la qual
cosa la seva activitat ordinària s’haurà d’interrompre abans de les 11:00 hores.
El personal afectat per aquesta disposició ho comunicarà a l’equip directiu del
seu centre amb antelació suficient.
3. Els membres que constitueixin les meses electorals el dia de les votacions i hi actuïn disposaran d’un dia de llicència l’endemà de les eleccions.
També tendran aquest benefici els interventors de les candidatures. Els suplents
que no hagin d’actuar a la mesa resten exclosos d’aquesta llicència. Els beneficiats per la llicència ho comunicaran al director del seu centre.
4. Els membres de les meses tendran dret a percebre les dietes i el reinte-

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 24129
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 d’octubre de
2010 per la qual s’autoritza la implantació de cicles formatius i
de programes de qualificació professional inicial a centres d’educació secundària i a un centre d’educació de persones adultes
Antecedents
1. Amb data 15 de febrer de 2010 (NRE18658, de dia 22), el director
general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent remeté una nota
interna amb la proposta de programes de qualificació professional inicial (PQPI)
de nova implantació, proposta de noves implantacions per fer els mòduls voluntaris dels programes de qualificació professional inicial per al curs 2010-2011 i
proposta d’adscripció de centres per fer els mòduls voluntaris, per tal que es tramités l’autorització pertinent des de la Direcció General de Planificació i
Centres. Aquesta proposta havia estat informada favorablement pel
Departament d’Inspecció Educativa.
2. Amb data 14 de maig de 2010 (NRE 19873, de dia 21), el director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent remeté una nota interna

