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Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears:
En representació de la Federació d’Ensenyament USO Illes Balears
- Titular Margarita Francisca Munar Castellà
- Suplent Juan Carlos Lorenzo González
Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell d’Eivissa
- Suplent Maria Ribes Marí
Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones
que a continuació es relacionen:
Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears:
En representació de la Federació d’Ensenyament USO Illes Balears
- Titular Ismael Alonso Sánchez
- Suplent Margarita Francisca Munar Castellà
Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell d’Eivissa
- Titular Marià Torres Torres *
- Suplent Vicent Tur Torres
* Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de setembre de 2007 (BOIB núm. 147 de 4-10-2007)
Article 3.
La durada dels seu nomenament serà la corresponent a la dels membres
del Consell Escolar de les Illes Balears substituïts
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 10 de novembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 25939
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 16 de
novembre de 2010, de convocatòria anual per a sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de
director
L’article 8 del Decret 81/2004, de dia 17 de setembre, que regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del
càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears (BOIB núm.
134, de 25-09-2004), determina que la Conselleria d’Educació i Cultura ha d’establir una convocatòria anual per a què el professorat interessat pugui sol·licitar
el reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu
específic de director.
En virtut d’això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Obrir una convocatòria per a la sol·licitud del reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director, d’acord amb el que determina el Decret 81/2004, de 17 de setembre, modificat pel
Decret 136/2007, de 31 d’octubre, (BOIB núm. 167, de 8 de novembre de
2007).
BASES
1. Requisits dels beneficiaris
1.1 Poden participar-hi els funcionaris de carrera nomenats directors de
centres docents públics no universitaris de les Illes Balears a partir de l’1 de
juliol de 1996, d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
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o la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, o la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents, i que han completat algun dels períodes de mandat
com a director, d’acord amb les lleis orgàniques abans esmentades per les quals
foren nomenats.
1.2 Haver cessat en el càrrec.
1.3 Estar en situació d’actiu i en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
2. Forma
Per a participar en aquest procediment, les persones interessades han de
fer una sol·licitud, segons el model de l’Annex 1, a la Direcció General de
Personal Docent.
L’administració justifica d’ofici la documentació necessària per a la valoració de l’exercici del càrrec de director/a.
3. Termini
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució.
4. Procediment
Segons l’article 9 del Decret 81/2004, el procediment ha de constar de
dues fases: la comprovació dels requisits establerts i la valoració de l’exercici
del càrrec de director.
La comprovació dels requisits establerts la realitza la Direcció General de
Personal Docent, la qual publica la llista dels aspirants admesos i exclosos, amb
la tipologia del centre, els períodes i el percentatge de consolidació, a la pàgina
Web http://dgpdocen.caib.es obrint un termini de 10 dies hàbils per tal que les
persones interessades puguin formalitzar i documentar les al·legacions pertinents.
La valoració de l’exercici del càrrec, segons determina el Decret 81/2004,
és competència de la Comissió de Valoració, la qual demana al Departament
d’Inspecció Educativa un informe de cada sol·licitant, en funció dels criteris
establerts a l’article 7 del Decret esmentat. Una vegada rebuts i analitzats els
informes per part de la Comissió es procedeix a la valoració de la funció directiva que expressa en els termes de «positiva» o «no positiva». Aquells directors
nomenats per un segon o més mandats tendran valorats de forma positiva els
mandats anteriors.
5. Resolució final
Un cop realitzada la valoració, com a resultat final d’aquesta convocatòria, la Conselleria d’Educació publica a la seva pàgina Web
http://dgpdocen.caib.es la Resolució final en què hi consten la tipologia del centre, el període o períodes consolidats i el percentatge de consolidació.
Contra aquesta Resolució final que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació, de conformitat amb 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.
6. Efectes
Els efectes econòmics i administratius són d’1 de juliol de 2010.
Igualment, el percentatge de consolidació s’ha de calcular sobre la base de
l’import del complement retributiu específic del càrrec de director que correspongui al centre de major nivell i categoria que ha servit al funcionari per obtenir la consolidació.
7. Incompatibilitats
La percepció d’aquest complement retributiu específic per l’exercici del
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càrrec de director és incompatible únicament en el cas que el beneficiari exerceixi les tasques de director.
8. Recursos
Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, de conformitat amb 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, 16 de novembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
ANNEX I
Sol·licitud de consolidació de retribució específica per a l’exercici del càrrec de director de centres docents públics de les Illes Balears
DADES PERSONALS
Llinatges:
Nom:
DNI:
Telèfon de contacte
Domicili particular:
Codi postal:
Localitat:
Illa:
DADES PROFESSIONALS
Cos:
NRP:
Centre de destinació definitiva:
Lloc de feina actual:
Altres situacions :
EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR/A
Centre

……………….
……………….
……………….

possessió

cessament

serveis

____________________ __________________ ____________________
dia
mes
any
Dia
mes
any
anys
mesos Dies
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

_____________________, ____ de ______________________ de 2010
(signatura de la persona interessada)
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Num. 26067
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 19 de novembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a despeses de funcionament de les
federacions i confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i federacions i confederacions d’associacions d’alumnes
El règim jurídic de les federacions i confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i d’associacions d’alumnes parteix de la garantia de la llibertat d’associació de pares i mares d’alumnes, així com dels propis alumnes, prevista a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. En el
seu desenvolupament, primer mitjançant els Reials decrets 1533/86 i 1532/86, d’11 de juliol, i, a hores d’ara, mitjançant els Decrets 187/2003 i 188/2003, de 28 de
novembre, pels quals es regulen aquestes entitats, es preveu que la Conselleria d’Educació i Cultura els concedirà ajudes per fomentar les seves activitats, de conformitat amb els criteris d’objectivitat, concurrència i publicitat, sempre que estiguin degudament registrades. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació i Cultura
té un interès per fomentar la participació de tota la comunitat educativa i, en general, la formació per a la participació i el suport d’iniciatives educadores de les
confederacions i federacions de pares i mares d’alumnes i federacions d’associacions d’alumnes.
En aquest marc, la Conselleria d’Educació i Cultura considera prioritari orientar la línia de foment a les federacions i confederacions d’associacions de pares
i mares d’alumnes, i a les federacions i confederacions d’associacions d’alumnes, a reforçar el sosteniment econòmic de les federacions i confederacions per ajudar-les a desenvolupar les seves funcions.
Segons el que disposa l’article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’article 4 de
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 (BOIB núm.100, d’11 de juliol de 2009) per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria d’Educació i Cultura (art. 1 apartats 2.3.b i 2.3.h); segons el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Educació i Cultura per al
període 2009-2011, modificat per l’Acord del Consell de Govern de 8 d’octubre de 2010 (BOIB núm. 152, de 21 d’octubre) i a proposta de la Direcció General de
Planificació i Centres, amb l’informe previ del Servei Jurídic i el de la Direcció General de Pressuposts; amb la fiscalització de la Intervenció General i fent ús de
les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de maig, del Govern de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Objecte de la convocatòria i import màxim de l’ajuda

