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extrems.
III) Cursos de l’àrea d’informàtica: es valoraran a raó de 0,025 punts per
hora de durada, fins a un màxim de 2 punts.
Les àrees que s’enumeren són indicatives, quan el certificat aportat no
especifiqui l’àrea a què correspon l’activitat o aquesta no coincideixi exactament amb una de les àrees esmentades, la Comissió Tècnica de Valoració considerarà el contingut de l’acció formativa i el seu enquadrament, si és el cas, dins
una de les àrees definides.
Si no s’acrediten les hores de durada del curs, però sí els dies de la seva
realització efectiva, es considerarà que la seva durada és de dues hores per cada
dia de realització efectiva dels curs. Si tampoc no consten els dies de la seva realització, es considerarà que la durada total del curs és de dues hores.
Per a la valoració de qualsevol curs, s’haurà d’acreditar que s’ha superat
amb aprofitament.
Si s’ha assistit més d’una vegada a un mateix curs es valorarà un sol cop.
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat és de 7 punts.
G. Altres cursos de formació relacionats directament amb les funcions
corresponents al lloc de treball. Dins aquest apartat es valoraran els cursos organitzats per col·legis o associacions professionals.
Es valoraran a raó de 0,025 punts per hora de durada fins a un màxim de
4 punts.
Si no s’acrediten les hores de durada del curs, però sí els dies de la seva
realització efectiva, es considerarà que la seva durada és de dues hores per cada
dia de realització efectiva dels curs. Si tampoc no consten els dies de la seva realització, es considerarà que la durada total del curs és de dues hores.
Si s’ha assistit més d’una vegada a un mateix curs es valorarà un sol cop.
H. Mèrits acadèmics
Només es valoraran les titulacions acadèmiques relacionades amb les funcions del lloc de treball ofert, diferent de la que se exigeix com a requisit per
participar en el concurs. La valoració com a mèrit d’un títol implicarà que no es
poden valorar els de nivell inferior necessaris per obtenir-lo.
a)Llicenciatura o titulació superior: 1 punt.
b)Diplomatura: 0,5 punts.
S’acreditarà amb còpia acarada del títol acadèmic o de la certificació
corresponent.
La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és d’1 punt.

4.De conformitat amb l’esmentat informe, es conclou que existeixen
motius tècnics que fonamenten la conveniència i la necessitat de modificar la
Resolució de 27 de juny de 2008, per tal d’adaptar adientment les dotacions d’equips docents i la declaració de centres d’atenció preferent a les necessitats educatives en aquesta matèria, un cop contrastada la documentació aportada pels
interessats i les dades que consten en la Direcció General de Planificació i
Centres.
5.En concret, els motius justificatius de la modificació proposada són dos.
Per una banda, perquè, amb posterioritat a la publicació de la Resolució de 27
de juny de 2008, s’ha detectat que certes dades aportades pels centres interessats no es corresponien exactament amb les dades que constaven a la Direcció
General de Planificació i Centres, la qual cosa ha motivat, per tant, que no s’hagi dut a terme una valoració e interpretació adients de les dades necessàries per
fonamentar la declaració de centres d’atenció preferent i la dotació dels seus
recursos. Aquesta diferència ha estat degudament contrastada pel Servei de
Centres i s’ha posat de manifest la necessitat de modificar algunes de les dotacions que figuren a la Resolució de 27 de juny de 2008, per tal d’adaptar-les a
les dades correctes que han d’aplicar-se segons el criteri del Servei de Centres.
Aquesta mateixa raó justifica així mateix el fet que la modificació afecti també
la declaració de nous centres d’atenció preferent. Conseqüentment, amb la
modificació proposada, es garantitza que la decisió adoptada per la Direcció
General de Planificació i Centres sobre les sol·licituds dels centres docents interessats respon a uns criteris que són plenament coherents amb les dades que els
han fonamentat.
6.Per l’altra, cal indicar que existeix qualque cas, relatiu a l’aportació de
projectes de centres d’atenció preferent per part de certs centres, que varen ser
registrats en temps i forma, però que arribaren a la Direcció General de
Planificació i Centres, per causes alienes a aquest òrgan, en un moment posterior a la publicació de la Resolució de 27 de juny de 2008 i que, per tant, no
varen poder ser valorats per tal de poder tenir dret a una dotació addicional de
professorat. Per aquest motiu, és necessari també procedir a modificar l’actual
Resolució per tenir-lo en compte a aquests efectes i preservar així el drets d’aquests administrats a que la seva sol·licitud sigui valorada per l’Administració.
7.Així doncs, a proposta del Servei de Centres, cal modificar la Resolució
de 27 de juny de 2008, en el sentit de revisar la dotació d’equips docents i la
declaració de centres d’atenció preferent en els termes que s’indiquen al punt 1
dispositiu d’aquesta Resolució.
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. Les Instruccions de la Direcció General de Planificació i Centres de 4
d’abril de 2008, per a la declaració de centre d’atenció preferent en el curs 20082009.
Per tot això, a proposta del Servei de Centres, dict la següent
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Resolució

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 14028
Resolució del director general de Planificació i Centres de 23 de
juliol de 2008 per la qual es modifica la Resolució de 27 de juny
de 2008 per la qual es declaren els centres d’atenció preferent
per al curs 2008-2009
Antecedents
1.Amb data de 27 de juny de 2008 (BOIB núm. 95, de 8 de juliol), el
director general de Planificació i Centres dictà una Resolució per la qual es
declaren els centres d’atenció preferent per al curs 2008-2009.
2.Posteriorment, es publicà en el BOIB núm. 102, de 22 de juliol de 2008,
una correcció d’errades advertides en l’esmentada Resolució.
3.Arran de diverses al·legacions verbals formulades per diversos titulars
dels centres interessats després de la publicació de la Resolució de 27 de juny
de 2008, el director general de Planificació i Centres ha considerat adient
sol·licitar un informe a la cap del Servei de Centres per tal de comprovar aquests

1. Modificar el punt 1 de la Resolució de 27 de juny de 2008 i, conseqüentment, declarar com a centres d’atenció preferent per al curs 2008-2009
amb la corresponent dotació addicional de recursos educatius docents els
següents:
Codi

Nom del centre

07000081
07000111
07000650
07000731
07000807
07001058
07001150
07001319
07001344
07001447
07001459
07001460
07001472
07001526
07001541
07001711
07001721

LA SALLE
NTRA. SRA. CONSOLACIÓ
FRAY JOAN BALLESTER
SANT FRANCESC DE SALES
NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
SANT ALFONS
SANT FRANCESC d’ASSÍS
NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
SA REAL
SAN VICENTE DE PAUL
SANTO TOMÁS DE AQUINO
PUREZA DE MARIA
LA SALLE
BEAT RAMÓN LLULL
SAN VICENTE DE PAÚL
SAN BUENAVENTURA
NTRA. SRA. DE GRACIA

Localitat

Recursos
ALAIOR
0.5
ALCÚDIA
0.5
CAMPOS
1.5
CIUTADELLA 2.0
CIUTADELLA 1.0
FELANITX
1.0
FERRERIES
1.0
EIVISSA
1.0
EIVISSA
0.5
INCA
2.0
INCA
0.5
INCA
1.0
INCA
1.5
INCA
1.0
INCA
1.5
LLUCMAJOR 1.0
LLUCMAJOR 1.0
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07001915
07001927
07001939
07002105
07002117
07002130
07002181
07002440
07002579
07002646
07002816
07003021
07003092
07003262
07003328
07003331
07003390
07003444
07003456
07003468
07003559
07003596
07003602
07003651
07003687
07003717
07003730
07004230
07004266
07004448
07004539
07004588
07004643
07004679

LA SALLE
COR DE MARIA
SANT JOSEP
SAN VICENTE DE PAÜL
PUREZA DE MARIA
SANT FRANCESC D’ ASSÍS
LA SALLE
LA SALLE
SANT FRANCESC D’ ASSÍS
SANT VICENÇ DE PAÜL
VIRGEN DEL CARMEN
SANTA MAGDALENA SOFIA
EL TEMPLE
SANTA MÒNICA
SANT AGUSTÍ
SANT FELIP NERI
SANT VICENÇ DE PAÜL
SANT FRANCESC D ASSÍS
BALMES
LA MILAGROSA
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
SANT VICENÇ DE PAÜL
MANJON
SANT ALFONS M. DE LIGORIO
NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
SANT PERE
LA INMACULADA
CIDE
SAN VICENTE DE PAÚL
MONTISION
VERGE DE MONTISION
SAN FRANCISCO DE ASÍS
SANTISIMA TRINIDAD
CAN BONET

07005416
07005611
07006664

BISBE VERGER
SANT VICENÇ DE PAÜL
ES LICEU

07006767
07007221

AULA BALEAR
NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

MAÓ
MAÓ
MAÓ
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
PONT D’INCA
MURO
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
POLLENÇA
PORRERES
SA POBLA
EIVISSA
SANT ANT.
PORT.
SANTANYI
SÓLLER
ES PONT
D’INCA
PALMA
PALMA
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1.0
1.5
0.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
2.0
0.5
1.0
0.5
1.0
3.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
0.5
1.5
0.5
1.0
0.5
1.5
1.0
0.5
0.5
1.5
0.5

ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contra la
Resolució de la consellera d’Interior de 22 de gener de 2008 per la qual s’estima en part el recurs d’alçada interposat pel Sr. Nicolás Ruiz Ramírez contra
l’acte pel qual es va deixar sense efecte el certificat de dispensa del curs d’equivalència per a la integració en el grup B de titulació de l’Escala Executiva
dels cossos de policia local.

1.0
0.5
1.0

Marratxí, 15 de juliol de 2008

0.5
1.5
0.5

A aquest efecte, la declaració de centres d’atenció preferent formulada en
la present Resolució substitueix la declaració de centres d’atenció preferent que
consta al punt 1 de la Resolució de 27 de juny de 2008.
2. Notificar als interessats aquesta Resolució, de conformitat amb el que
disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. 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
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, 23 de juliol de 2008
El director general
Miquel Martorell Mas

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 13673
Resolució del director general de Funció Pública per la qual es
cita a termini les persones interessades en l’expedient corresponent al recurs contenciós administratiu contra la Resolució de la
consellera d’Interior de 22 de gener de 2008 per la qual s’estima
en part el recurs d’alçada interposat contra l’acte pel qual es va
deixar sense efecte el certificat de dispensa del curs d’equivalència per a la integració en el grup B de titulació de l’Escala
Executiva dels cossos de policia local.
El Sr. Nicolás Ruiz Ramírez ha interposat recurs contenciós administratiu,
actuacions núm. 0000366/2008, que es segueix pels tràmits del procediment

Atès el que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;
RESOLC
1. Citar les persones interessades en l’expedient administratiu corresponent al del recurs contenciós administratiu núm. 0000366/2008, que se segueix
pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, per tal que puguin comparèixer en qualitat d’interessades i presentar-se davant aquest Tribunal en el termini de nou dies des de la notificació
d’aquesta Resolució.
2. Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del termini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retrotraure
ni interrompre el curs del procediment, i que si no s’hi presenten oportunament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessari fer-los cap notificació.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El director general de Funció Pública
Bernat Ramis Ripoll

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 13693
Notificació edictal de l’acord de remissió de l’expedient administratiu que ha donat lloc al procediment ordinari núm. 529/2007,
als interessats, el qual els emplaça perquè puguin personar-se.
En compliment del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i ja que la notificació personal prèvia ha resultat infructuosa, s’efectua de nou, mitjançant aquest anunci, que literalment diu el següent:
‘En compliment del que estableix l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, i de la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 7 de
novembre de 2007, per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu
que ha donat lloc al procediment ordinari núm. 529/2007, al Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, se us emplaça perquè pugueu comparèixer i personar-vos com a interessat en el termini de nou dies davant la Secció 1 de la Sala
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en forma legal, mitjançant un procurador amb poder a l’efecte, i amb la
signatura d’advocat. Així mateix us informam, que si us personau fora del termini indicat, se us tindrà per part, sense que per aquest motiu hagi de retrotraure’s ni interrompre’s el curs del procediment, i que si no us personàssiu
oportunament continuaran els tràmits procedimentals, sense que se us hagi de
notificar de cap manera.’

Palma, 15 de juliol de 2008
El secretari general
Fernando Toll-Messía Gil

