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3. Els objectius formatius, el contingut, l’estructura i els aspectes relatius
a l’avaluació del Projecte final figuren en la norma que estableix el desenvolupament curricular aplicable a les Illes Balears de cadascun dels ensenyaments
esportius que condueixen als títols de Tècnic esportiu superior, sense perjudici
de les orientacions addicionals que puguin donar els tutors als alumnes.
4. El procés d’elaboració del Projecte final comporta una càrrega horària
que s’estableix al desplegament curricular de cada ensenyament.

Num. 12746
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 30 de maig de
2011, per la qual s’aprova i es fa públic el llistat de centres que
han estat seleccionats i autoritzats per implantar Seccions
Europees durant el curs 2011-12
Fets

5. El Projecte final no es pot iniciar mentre no s’hagi superat la resta d’ensenyaments que condueixen al títol de Tècnic esportiu superior en la corresponent modalitat i, en el seu cas, especialitat.

1. Per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 4 de febrer de 2011
(BOIB núm. 28, de dia 24) es va convocar la implantació de Seccions Europees
en els centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, per al
curs 2011-12.

6. Els alumnes poden escollir el contingut sobre el qual ha de tractar el
Projecte final entre un llistat de temes que els proposi el seu tutor. El criteri de
prelació per a aquesta elecció és la millor qualificació mitjana de la part superada dels ensenyaments esportius que condueixen al títol de Tècnic esportiu
superior.

2. La comissió tècnica de selecció, reunida el 16 de maig de 2011 per tal
de revisar cada una de les sol·licituds i la documentació presentada, va emetre
un informe que va servir de base per a la resolució provisional de la convocatòria, la qual es va publicar al web educatiu de les Illes Balears del 18 al 24 de
maig, d’acord amb l’apartat 9.2 de la convocatòria.

Article 55
Desenvolupament del Projecte final
1. Durant el termini en què l’alumne realitza el Projecte final ha de tenir
dos tutors: un dels professors que hagi impartit el Bloc comú o el Bloc complementari d’aquests ensenyaments i un dels tutors que hi hagi impartit el Bloc
específic. Aquesta darrera persona la determina la federació esportiva de les
Illes Balears corresponent. Cadascun d’aquests tutors ha de tutelar un màxim de
10 alumnes.

3. Un cop revisades les reclamacions presentades dins el termini de 3 dies
hàbils que estableix la convocatòria, per part de la comissió de selecció reunida
el dia 25 de maig, aquesta va emetre un informe que va servir de base per a la
resolució definitiva de la convocatòria.
4. La directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives va dictar una proposta de resolució amb data 25 de maig, com preveu l’apartat 9 de la convocatòria.
Consideracions tècniques

2. El tutor que depèn del centre educatiu ha de tenir assignada, com a
mínim, una hora setmanal amb caràcter no lectiu, per atendre les sessions de
tutoria individuals i col·lectives dels alumnes mentre aquests estiguin en procés
d’elaborar el Projecte final. Els alumnes han d’estar assabentats de l’horari de
les sessions de tutoria des d’abans de matricular-se en el Projecte.
Article 56
Presentació del Projecte final
1. El Projecte final s’ha de presentar en forma de memòria i s’ha de lliurar dins del termini màxim d’un any natural, que compta des de la data d’obtenció de la qualificació d’apte en el Bloc de formació pràctica.
2. L’alumne ha de defensar la memòria de forma oral davant d’un tribunal
format per tres membres: la persona que exerceix el càrrec de cap del
Departament d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial, o la persona en qui
delegui, i els professors tutors del Projecte final.
3. La direcció general competent en matèria d’ensenyaments esportius de
règim especial ha de dictar les instruccions per concretar el procediment de
defensa oral de la memòria davant del tribunal.
Disposició addicional única
Referències genèriques
Totes les referències que figuren en aquesta Ordre en què s’utilitza la
forma de masculí genèric, s’han d’entendre aplicables, indistintament, a dones i
a homes.

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que el sistema educatiu espanyol s’orientarà a la consecució, entre d’altres finalitats, de
la capacitació per a la comunicació en les llengües oficials, i en una o més llengües estrangeres, i fixa com a objectiu a cada etapa educativa l’adquisició de
competències en llengua estrangera.
2. El Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria (BOIB núm. 83, de 14 de juny), regula l’ús i l’ensenyament en llengües estrangeres a l’article 10, d’acord amb el qual la Conselleria
d’Educació i Cultura podrà autoritzar que una part de les àrees i matèries del
currículum s’imparteixi en llengües estrangeres, sense que això afecti el que
estableix el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i
en llengua catalana (BOCAIB núm. 89, de 17 de juliol de 1997).
3. L’ Ordre de 17 de juny de 2009, de la consellera d’Educació i Cultura,
regula l’organització i el funcionament del programa de Seccions Europees en
els centres educatius sostinguts amb fons públics, que imparteixen ensenyaments d’educació primària, educació secundària obligatòria i formació professional a les Illes Balears.
4. La resolució del conseller d’Educació i Cultura de 4 de febrer de 2010
(BOIB núm. 28, de dia 24) per la qual es convoca la implantació de Seccions
Europees en els centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics, per al curs 2011-12.
Per tot això, dict la següent
Resolució

Disposició final primera
Normativa de desplegament i aplicació
S’autoritza el director general de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar i aplicar
aquesta Ordre.

1. Aprovar i fer pública la llista de centres que han estat seleccionats per
implantar Secciones Europees (annex 1) i autoritzar-los per implantar els ensenyaments sol·licitats sempre que es compleixi, si escau, el requeriment de formació del professorat establert a l’apartat 4.4 de la convocatòria.
2. Aprovar i fer pública la llista de centres que no han estat seleccionats,
amb expressió dels motius de la denegació (annex 2).

Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 31 de maig de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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.
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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-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 30 de maig de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 12631
Resolució de 23 de maig de 2011, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, per la qual es dicten instruccions
per a l’aplicació del Acord de Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de
març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels
càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis
L’article 3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del
personal estatutari dels serveis de salut, estableix que, en desenvolupament de
la normativa bàsica continguda en la llei esmentada, les comunitats autònomes,
en l’àmbit de les seves competències, han d’aprovar les normes aplicables al
personal estatutari de cada servei de salut.
De conformitat amb això, l’Acord del Consell de Govern de 13 de maig
de 2011 per qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de
març del 2011 (BOIB núm. 75, de 21 de maig), va regular el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis.
L’Acord esmentat preveu, en la clàusula 4.5, que les convocatòries de
concurs de mèrits han de contenir el barem de mèrits, que ha de constar de tres
apartats, en els quals es valoraran els serveis prestats (40%), els llocs de treball
ocupats en relació amb aquell al qual s’opta (activitat professional, 40%) i la
formació relacionada amb el lloc al qual s’opta (20%).
L’Acord també especifica, en la clàusula 6.1.a), que en la valoració dels
mèrits s’han de tenir en compte els aspectes curriculars següents:
1) Experiència professional en alguna de les categories necessàries per
ocupar el lloc convocat: 0,20 punts per cada mes complet de serveis prestats en
la categoria superior, 0,18 en la categoria intermèdia i 0,16 en la categoria inferior.
2) Per ocupar llocs de prefectura amb un complement de destinació superior (superior categoria del lloc): 0,20 punts per cada mes complet, 0,15 si el lloc
de prefectura té el mateix nivell de complement de destinació (igual categoria
del lloc ) i 0,10 si el lloc de prefectura té un nivell inferior de complement de
destinació.
3) Mèrits específics (una altra experiència professional, titulació i formació) rellevants per ocupar el lloc convocat, valorats segons el que s’estableixi en
cada convocatòria.
Conforme amb l’anterior, aquesta Direcció General considera necessari
dictar uns criteris unitaris, mitjançant els quals s’imparteixin instruccions sobre
el procediment d’actuació en la valoració dels mèrits.
Per tot això, en l’exercici de les competències que tinc delegades per la
resolució de la consellera d’Interior de 31 de març de 2008 (BOIB núm. 60, de
3 de maig de 2008), dict les següents
INSTRUCCIONS
Primera - Serveis prestats
Els serveis prestats en alguna de les categories estatutàries necessàries per
ocupar el lloc convocat es valoraran sobre un màxim de 60 punts, que és l’equivalent a 300 mesos de serveis en la categoria superior.
Per aquest motiu, els períodes de temps de serveis en la categoria intermèdia o en la categoria inferior determinaran que el temps necessari per assolir
el màxim dels 60 punts pugui ser en major o menor mesura superior als 300
mesos.
Es valoraran com a serveis prestats tots els períodes de temps en servei
actiu o amb reserva de plaça en alguna de les categories estatutàries necessàries
per ocupar el lloc convocat.
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L’experiència professional en situació especial en actiu o en promoció
interna temporal serà valorada en funció del temps de serveis en la categoria de
pertinença com a personal estatutari fix.
Segona - Llocs de treball ocupats en relació amb aquell a què s’opta
1) L’ocupació de llocs de prefectura es valorarà sobre un màxim de 40
punts, que és l’equivalent a ocupar durant 200 mesos llocs de prefectura amb un
complement de destinació superior al lloc de prefectura convocat.
Per això, els períodes de temps de serveis en llocs de prefectura amb un
complement de destinació igual o inferior al lloc de comandament convocat
determinaran que el temps necessari per assolir el màxim dels 40 punts pugui
ser en major o menor mesura superior als 200 mesos.
Es valoraran únicament els serveis prestats en llocs de prefectura, que tinguin nivell de complement de destinació, exercits en les institucions sanitàries
de règim jurídic de personal estatutari, en les fundacions Hospital de Manacor i
Hospital Son Llàtzer, al Complex Hospitalari de Mallorca (o qualsevol dels seus
centres), als Serveis Centrals de l’Ib-Salut o en l’extinta Direcció Provincial /
Territorial de l’Insalud a Balears.
2) Qualsevol altra experiència professional relacionada amb el lloc a què
s’opta es valorarà sobre un màxim de 20 punts, segons el que s’estableixi en
cada convocatòria.
Tercera.- Formació relacionada amb el lloc al qual s’opta
La valoració de la formació relacionada amb el lloc a què s’opta, inclosa
la titulació, es valorarà sobre un màxim de 30 punts, segons el que s’estableixi
en cada convocatòria.
Quarta.- Procediment d’actuació en la provisió de càrrecs no directius per
concurs
Essent la competència relativa a la convocatòria i resolució dels procediments de provisió de llocs de treball que s’hagin de proveir pel sistema de concurs, una competència delegada en el director general del Servei de Salut, el procediment d’actuació per a la provisió dels càrrecs no directius pel sistema de
concurs de mèrits serà el següent:
1) Tal vegada s’hagi comprovat que hi ha un lloc de prefectura vacant a la
plantilla autoritzada del corresponent centre, la cobertura del qual es consideri
necessària, els Directors Gerents d’atenció especialitzada i d’atenció primària,
respecte als seus centres, o el secretari general del Servei de Salut, respecte als
serveis centrals de l’Ib-Salut, realitzaran una proposta de convocatòria adreçada
al director general del Servei de Salut.
2) La proposta contindrà:
- La denominació i característiques del lloc de prefectura.
- Les funciones que ha de desenvolupar.
- Els requisits exigibles als aspirants d’acord amb la normativa aplicable.
- Una altra experiència professional relacionada amb el lloc a què s’opta
(és a dir, una altra experiència que no sigui la corresponent als serveis prestats
en alguna de les categories necessàries per ocupar el lloc convocat o la corresponent a l’ocupació de llocs de prefectura) i la valoració de la mateixa.
- La formació relacionada amb el lloc al qual s’opta, incloent-hi la titulació, i la valoració de la mateixa.
Un cop rebuda la proposta, la Direcció General de l’Ib-Salut procedirà a
realitzar la convocatòria, per a la posterior publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, tot i que es demanaran prèviament els aclariments que siguin
necessàries.
Quinta.- Procediment d’actuació en la provisió de càrrecs no directius per
lliure designació
Essent la competència relativa a la convocatòria i resolució dels procediments de provisió de llocs de treball que s’hagin de proveir pel sistema de lliure designació, una competència delegada en els Gerents d’atenció especialitzada i d’atenció primària i en el secretari general del Servei de Salut, el procediment d’actuació per a la provisió dels càrrecs no directius pel sistema de lliure
designació serà el següent:
Una vegada comprovat que hi ha un lloc de prefectura vacant a la plantilla autoritzada del corresponent centre, la cobertura del qual es consideri necessària, els Directors Gerents d’atenció especialitzada i d’atenció primària, respecte als seus centres, o el secretari general del Servei de Salut, respecte als serveis centrals de l’Ib-Salut, realitzaran una convocatòria d’acord amb el que preveuen les clàusules 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.6 de l’Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat, pel qual es regula el sistema de provisió de càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Serveis de Salut de les Illes Balears (IbSalut).

