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les Illes Balears, en les seves distintes modalitats, fins que s’adjudiqui, si n’és el
cas, una autorització definitiva mitjançant concurs públic.
2. L’explotació provisional a què es refereix el paràgraf anterior no conferirà mèrits ni cap dret preferent per a l’adquisició de l’autorització definitiva
de l’aposta externa.
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Primer
Disposar el nomenament del senyor Antonio F. Valdevieso Amengual com
a interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Segon
Aquest Decret té efectes des del mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queda derogat el Decret Llei 7/2011, de 23 de desembre, i totes aquelles
altres disposicions que s’oposin al que disposa aquesta llei, la contradiguin o hi
resultin incompatibles.

Palma, 11 de maig de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

Disposició final primera
Efectes sobre normes estatals
Queda sense efecte en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears l’apartat 2, norma 1 a, de la lletra B de l’annex del Reial Decret
123/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració
de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de casinos,
jocs i apostes.

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

Disposició final segona
Normes reglamentàries
En un termini màxim de 24 mesos comptadors des de l’inici de la vigència del Decret Llei 7/2011, de 23 de desembre, el Govern de les Illes Balears ha
d’aprovar la disposició administrativa de caràcter general esmentada en la disposició addicional segona.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, trenta d’abril de dos mil dotze
EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

Num. 9096
Resolució del director gerent de Ports de les Illes Balears de data
9 de maig de 2012 per a la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls per a les illes de
Mallorca, Menorca i Eivissa.
Antecedents:
1. L’article 24 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al serveis de Ports de les Illes Balears disposa que la selecció de personal laboral de
durada determinada s’ha de dur a terme, en primer lloc, mitjançant les borses de
treball.
2. L’empresa Ports de les Illes Balears confeccionarà periòdicament borses de treball.
3. La convocatòria i les bases d’aquestes borses s’han de negociar amb la
participació del Comitè d’Empresa. En la confecció d’aquestes borses hi ha de
participar els representants que el Comitè determini.
4. En data 3/04/2012 l’ens públic Ports de les Illes Balears va iniciar les
negociacions amb el comitè d’empresa de la convocatòria i de les bases per a la
confecció d’una borsa de treball de personal no permanent en la categoria professional de guardamolls per a les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, arribantse a un acord en data 18/04/2012.
5. D’acord amb tot l’exposat anteriorment, el Director Gerent de Ports de
les Illes Balears, en virtut de la delegació del Consell d’Administració de 24 d’abril de 2012, dict la següent

—o—
RESOLUCIÓ

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 9335
Decret 40/2012, d’11 de maig, pel qual es disposa el nomenament
de l’interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, i dels consellers elevar-ne la proposta.
Per això, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió d’11 de
maig de 2012,
DECRET

Primer. Aprovar la convocatòria del concurs per a la selecció de personal
per integrar una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de guardamolls per a les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
per dur a terme treballs ocasionals i urgents, o bé per substituir personal laboral
amb reserva de lloc de treball, o bé per cobrir per interinitat les vacants que es
produeixen en la categoria professional objecte de la convocatòria de l’ens
públic Ports de les Illes Balears o per qualsevol altre tipus de contractació laboral mitjançant la modalitat de durada determinada subjecte a la legislació laboral vigent, limitat exclusivament a la categoria de guardamolls.
Segon. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten com annex I d’aquesta Resolució, i nomenar els membres de la Comissió
de Selecció que s’adjunten com annex III d’aquesta Resolució.
Tercer. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB) i al web de l’ens públic Ports de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Director Gerent de Ports de les Illes Balears en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la publicació de la Resolució , d’acord amb el
que disposen l’article 116 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
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l’Administració de la CAIB. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució, d’acord amb el que disposen els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 9 de maig de 2012
El director gerent de Ports de les Illes Balears
Daniel Ramis Melero

ANNEX I
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONFECCIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL NO PERMANENT
EN LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE GUARDAMOLLS PER A
LES ILLES DE MALLORCA, MENORCA I EIVISSA
PRIMERA. NORMES GENERALS
1.1. OBJECTE
L’objecte de la convocatòria és la confecció d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria de guardamolls a les illes de
Mallorca, Menorca i Eivissa.
1.2 . NORMES D’APLICACIÓ
1.2.1. Aquestes bases regeixen la convocatòria d’un concurs per a la
selecció de personal per integrar la borsa de treball de personal laboral no permanent per dur a terme treballs ocasionals i urgents, o bé per substituir personal
laboral amb reserva de lloc de treball, o bé per cobrir per interinitat les vacants
que es produeixen en la categoria professional objecte de la convocatòria de
l’ens públic Ports de les Illes Balears o per qualsevol altre tipus de contractació
laboral mitjançant la modalitat de durada determinada subjecte a la legislació
laboral vigent, limitat exclusivament a la categoria de guardamolls.
1.2.2. El contingut d’aquestes bases s’ajusta als principis rectors de l’accés a l’ocupació pública establerts a l’article 55.2 de l’EBEP i al que disposa
l’article 24 de I Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de Ports de
les Illes Balears, respecte de la confecció de les borses de treball. La convocatòria i les bases s’han negociat amb la participació del Comitè d’empresa.
1.3. CONTRACTACIONS DE PERSONAL DERIVADES DEL BORSÍ
Les contractacions han de tenir per objecte la realització de treballs ocasionals o urgents, la substitució per interinitat del personal laboral fix amb reserva de lloc de treball, amb la contractació de personal laboral mitjançant la modalitat de durada determinada subjecta a la legislació laboral vigent, o la cobertura de places vacants, exceptuant-ne la jubilació anticipada, que està regulada de
forma específica per la negociació col·lectiva.
1.4. Reserva per a persones amb discapacitat
D’acord amb el que disposa l’article 8.2 del Decret 36/2004, de 16 d’abril,
modificat pel Decret 135/2005, de 28 de desembre, pel qual es regula l’accés a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de persones amb
discapacitat, es reserva una quota mínima del 5 % de les vacants per persones
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la compatibilitat amb les funcions de la categoria professional
corresponent.
Els criteris per seleccionar les persones aspirants d’aquesta quota de
reserva són els següents:
a) Les persones amb discapacitat han de formar part de la llista general de
la borsa, d’acord amb els criteris d’ordenació d’aquesta llista, en situació d’igualtat amb la resta de les persones integrants de la borsa.
b) D’altra banda, quan s’hagi de fer una oferta de treball, aquesta es farà
a les persones amb discapacitat, a qui correspongui, d’acord amb la puntuació
obtinguda en el procés selectiu, i com a mínim el lloc número 10 s’adjudicarà a
la primera persona seleccionada de la llista de reserva de persones discapacitades, i a continuació se seleccionaran les persones aspirants següents cada 20 places, és a dir, la número 30, 50, 70, etc. i així successivament. No obstant això,
s’oferirà el lloc de treball a la persona amb discapacitat a la qual, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu, correspondria un lloc de treball del torn lliure.

12-05-2012

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
- Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra que, de conformitat amb
l’article 57 de l’EBEP, permeti l’accés a l’ocupació pública com a personal laboral.
- Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de
les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial
per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions
similars a les que complien, en el cas que haguessin estat separats, inhabilitats
o acomiadats disciplinàriament. En el cas de ser nacionals d’un altre Estat, no
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes,
l’accés a una ocupació pública.
- Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries
per a l’exercici de les funcions de la categoria laboral en què s’inclou la plaça
oferta.
- Estar en possessió de la titulació següent: títol de Graduat en Educació
Secundària Obligatòria o equivalent.
- Estar en possessió de l’Autorització Federativa per al maneig d’embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 6 metres d’eslora i 40KW de potència màxima, en navegacions de llum diürna i en àrees delimitades per la Capitania
Marítima (titulín).
- Estar en possessió del certificat A2 de coneixements de llengua catalana, de conformitat amb l’establert a l’article 3.1 del Decret 114/2008, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial
corresponent, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o
homologat per l’òrgan competent de la Conselleria d’Educació i Cultura, o bé
mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti el nivell de coneixements que s’exigeix.

TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
- El termini de presentació de les sol·licituds serà de vuit dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i al web de Ports de les Illes Balears.
- El model de sol·licitud es troba al web de Ports de les Illes Balears
www.portsib.es.
- Les persones interessades només podran presentar una sol·licitud en la
qual han d’indicar l’illa o les illes en què vulguin treballar.
- Llocs de presentació: Registre de les oficines de Ports de les Illes Balears
carrer Vicente Tofiño, 36 – Coll d’en Rabassa – 07007 Palma o en la forma que
estableix l’article l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La sol·licitud s’ha de registrar i així mateix s’ha de segellar tota la documentació que s’hi adjunti.
- La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació acreditativa
dels mèrits al·legats en la forma establerta i de la documentació següent:
- Curriculum Vitae actualitzat
- Fotocòpia acarada del DNI o document identificatiu en vigor
- Fotocòpia acarada del títol acadèmic requerit
- Fotocòpia acarada de la titulació nàutica requerida
- Fotocòpia acarada certificat de coneixements de llengua catalana
- Original o fotocòpia acarada d’un certificat de la vida laboral, amb acreditació de la categoria i funcions realitzades.
- Per a les persones aspirants amb discapacitat, la sol·licitud d’obtenció
d’un certificat dels equips multiprofessionals de la Direcció General de
Dependència que acrediti la compatibilitat per a l’exercici de les funcions
corresponents a la categoria professional objecte de la convocatòria, i en el qual
es determinin, si escau, les adaptacions que la persona aspirant necessita per
complir les funcions del lloc de treball. Al’efecte d’obtenir el certificat indicat,
les persones interessades s’han d’adreçar als centres següents:
- Mallorca: Oficina del Centre de Persones amb Discapacitat i
Dependència (c/ de Joan Maragall, 17 A, baixos, Palma).
- Menorca: Oficina del Centre de Persones amb Discapacitat i
Dependència (avinguda de Vives Llull, núm. 42, Maó).
- Eivissa: Oficina del Centre de Persones amb Discapacitat i dependència
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(c/ d’Abat i Lasierra, núm. 47, Eivissa).
L’esmentat certificat haurà d’haver-se presentant abans de la finalització
de dos mesos des de l’inici del procés selectiu, de manera que la no presentació
del certificat en el termini establert implicarà l’eliminació de la persona aspirant.
Si en el període de 2 mesos abans esmentat, fos cridada una de les persones aspirants amb discapacitat i no disposés de la certificació que acrediti la
compatibilitat per a l’exercici de les funcions de guardamolls, serà cridada el
següent candidat en la llista, sense que el primer perdi l’ordre de la llista en el
borsí, per la qual cosa, en la següent crida li tornarà a correspondre a la persona
discapacitada.
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de puntuació obtinguda. El director gerent dictarà resolució que ordeni la publicació al BOIB de les llistes, amb la composició final de cada borsa, en què s’indiquin totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.

VUITENA. VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL
La vigència d’aquesta borsa serà de dos anys.
VUITENA. CRIDA.

QUARTA. ADMISSIÓ DE CANDIDATS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en un termini màxim de
5 dies hàbils, es publicarà la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses en el procés selectiu. Aquesta relació es publicarà al web de Ports de
les Illes Balears. Aquesta relació serà definitiva cas de no haver candidats exclosos. Les persones aspirants excloses o que no figurin a cap llista disposen de 2
dies hàbils per poder esmenar la deficiència que motiva l’exclusió o l’omissió.
Un cop transcorregut el termini, es farà pública, pel mateix sistema, la llista
definitiva de persones admeses o excloses en el procés de selecció.
En el mateix moment i al web de Ports de les Illes Balears es publicarà la
relació de persones aspirants que hagin de dur a terme la prova específica de
català que no hagin acreditat documentalment la titulació requerida de coneixements de llengua catalana. La prova es durà a terme a cada una de les illes.
El resultat d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a. La qualificació de no
apte/a implicarà l’eliminació de la persona aspirant.

CINQUENA. COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La comissió de selecció estarà formada per un president i un secretari,
amb veu i sense vot, que seran designats pel director gerent de Ports de les Illes
Balears i dos vocals que seran elegits per sorteig entre el personal que presta serveis amb caràcter permanent als ports (encarregats i guardamolls). Es designaran titulars i suplents.

SISENA. SISTEMA DE SELECCIÓ
El sistema de selecció de les persones aspirants és el de concurs.
La Comissió de Selecció valorarà els mèrits al·legats pels aspirants conforme al barem i les puntuacions que s’especifiquen a l’annex I d’aquesta
Resolució.
Un cop avaluats els mèrits es notificaran els resultats als interessats mitjançant publicació de tres llistes provisionals de les puntuacions obtingudes per
les persones aspirants amb indicació del DNI, una per cada illa. Aquestes relacions es publicaran al web de Ports de les Illes Balears. Els candidats podran
formular les reclamacions que estimin oportunes en el termini de 2 dies hàbils
des de la publicació. Finalitzat el termini i un cop analitzades i resoltes per la
comissió de selecció les reclamacions presentades, es publicaran les llistes definitives de les puntuacions obtingudes.
L’ordre de prelació de les persones aspirants estarà determinat per la puntuació obtinguda en el procés de valoració. En cas d’empat, aquest es resoldrà
recorrent, successivament, als criteris següents:
- Tenir més experiència en instal·lacions portuàries dependents de
l’Administració Pública en la categoria professional.
- Tenir més puntuació en l’apartat d’experiència professional del barem de
mèrits.
- Tenir majors càrregues familiars.
- Ser una persona major de 45 anys i estar inscrita en el SOIB en situació
d’atur o millora d’ocupació.
- Estar en situació d’exclusió social o discapacitació.
- Estar en situació de cerca de la primera ocupació.
- Tenir més edat.

SETENA. FINALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU
La Comissió de Selecció elevarà al director gerent de Ports de les Illes
Balears les llistes definitives de les persones aspirants seleccionades, per ordre

Quan sigui necessari cobrir temporalment un lloc de treball, s’ha d’oferir
el contracte corresponent a la persona aspirant que es trobi en primer lloc de la
llista, i així successivament, tot respectant el que estableix el punt 1.4.b d’aquesta convocatòria. No obstant això, en els supòsits que per aplicació de la normativa bàsica en matèria laboral no es pugui dur a terme la contractació de l’aspirant corresponent, es cridarà el següent de la llista fins que desapareguin les
circumstàncies
que impossibilitin aquesta contractació.
Les citacions a les persones interessades s’han de fer, de forma preferent,
telefònicament, i d’acord amb el sistema següent: Ports de les Illes Balears, si
escau, ha de fer dues telefonades a la persona interessada en dies successius i
hores alternes, i ha de deixar constància escrita del resultat mitjançant la diligència corresponent. Si després de les dues telefonades esmentades no s’ha
assolit la comunicació, s’haurà de fer una citació telegràfica a la persona interessada i aquesta disposarà fins a les catorze hores del dia hàbil següent per
donar resposta a la citació, comptadores des de la data que el document justificatiu del lliurament del telegrama faci constar com a dia i hora del lliurament
efectiu o, si escau, de la impossibilitat de dur-lo a terme, i que s’ha deixat l’avís
corresponent en el domicili. No serà considerat hàbil, a aquests efectes, el dissabte.
Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb l’oferta
rebuda en el termini d’un dia hàbil, s’entén que hi renuncia, i se la col·locarà en
el darrer lloc de la llista, llevat que es produeixi alguna de les circumstàncies
següents, oportunament justificada:
a) Que tengui una malaltia, acreditada mitjançant el certificat mèdic
corresponent.
b) Que estigui en període d’embaràs, de maternitat o paternitat, d’adopció
i d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per a cura de fills i filles, en els supòsits anteriors,
o casos degudament justificats de càrregues familiars, d’acord amb el que
disposa el vigent Conveni col·lectiu.
c) Que presti serveis en l’Administració de la Comunitat Autònoma, o en
algun dels ens que en depenen, com a personal funcionari interí o com a laboral
de durada determinada.
En aquests casos les persones aspirants conservaran el seu lloc a la borsa.
Això no obstant, qui al·legui alguna de les circumstàncies abans previstes no
rebrà cap més oferta mentre es mantengui la circumstància al·legada.
Correspon a la persona interessada comunicar a Ports de les Illes Balears,
per qualsevol mitjà que permeti deixar-ne constància, la finalització de la concurrència de les causes esmentades.
En acabar el contracte pel qual varen ser cridades, les persones aspirants
s’han d’incorporar automàticament en la borsa de la qual formen part, en el lloc
que els correspongui d’acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què
es varen formar.
La renúncia d’un contracte de treball una vegada iniciada la relació laboral motiva la inclusió de la persona aspirant en el darrer lloc de la llista.

NOVENA. Motius d’exclusió.
Són motius d’exclusió de la borsa els següents:
a) No haver superat el període de prova d’acord amb el que preveu l’article 26 del I Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de Ports de les
Illes Balears o disposar d’un informe negatiu per part de l’encarregat del port.
b) Haver estat sancionat o sancionada mitjançant un expedient disciplinari.
c) Haver rebutjat dues vegades consecutives una oferta de treball, sense
que es produeixi cap de les circumstàncies justificatives de les que preveu la
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base vuitena d’aquesta convocatòria.
Titulars:
DESENA. Formalització dels contractes
La incorporació al lloc de treball s’ha de fer a mesura que es produeixin
les circumstàncies previstes en la base 1.3 d’aquesta convocatòria.
Immediatament abans de signar el contracte corresponent, les persones
interessades hauran de presentar una declaració jurada que justifiqui que no
incorren en cap supòsit d’incompatibilitat dels que preveu la Llei 53/1984, de
28 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.

ONZENA . Seguiment de la borsa
Amb la finalitat de mantenir el seguiment de la gestió de la borsa, Ports
de les Illes Balears ha d’informar al Comitè d’empresa sobre les contractacions
realitzades, com també sobre les renúncies, les incidències en les notificacions
o qualsevol altra circumstància que suposi una alteració de la situació de les borses.

ANNEX II
BAREM DE MÈRITS
MÈRITS A VALORAR (Màxim 20 punts)
1. Experiència laboral en la mateixa categoria professional o equivalent en
instal·lacions portuàries dependents de l’Administració Pública (P=0,250 x mes
treballat). Puntuació màxima 8 punts.
2. Experiència en la mateixa categoria professional o equivalent en instal·lacions portuàries en àmbits no inclosos en el punt anterior. (P=0,10 x mes
treballat). Puntuació màxima 2 punts.
3. Titulacions nàutiques superiors a les exigides. Només es valorarà la
titulació superior. Puntuació màxima 4 punts.
Patró de navegació bàsica (PNB) 0,4 punts
Patró d’embarcacions d’esbarjo (PER) 0,8 punts
Patró de iot 1,16 punts
Capità de iot 2 punt
Titulacions professionals de pesca 3 punts
Titulacions professionals de la Marina Mercant 4 punts
4. Titulacions acadèmiques superiors a les requerides. Només es valorarà
la titulació superior. Puntuació màxima 2 punts.
Batxiller o Formació Professional de grau superior 0,8 punts
Diplomatura universitària 1,40 punts
Llicenciatura universitària 2 punt
5.Coneixements de català superiors als requerits. Puntuació màxima 1,20
punts.
Certificat B1 0,30 punts
Certificat B2 0,60 punts
Certificat C1 o C2 1,20 punts
6. Idiomes. Es valoraran els certificats acreditatius del coneixement de
qualsevol llengua estrangera expedits per escoles oficials d’idiomes o escoles de
l’administració pública (P=0,001 x hora). Puntuació màxima 0,30 punts.
7. Coneixements d’informàtica. Es valoraran els certificats acreditatius de
coneixements de l’àrea informàtica expedits per escoles oficials o escoles de
l’administració pública (P=0,001 x hora). Puntuació màxima 0,20 punts.
8. Formació complementària relacionada amb el lloc de feina en matèria
de prevenció i lluita contra la contaminació, prevenció i lluita contra incendis i
supervivència a la mar, formació bàsica, prevenció de riscs laborals, gestió de
conflictes, ús de desfibril·ladors, gestió a usuaris: claus de la qualitat del servei.
Es valoraran els certificats acreditatius expedits per centres oficials (P=0,005 x
hora). Puntuació màxima 2,30 punts.

ANNEX III
COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Presidenta: M. ESPERANÇA NICOLAU MARTÍNEZ
Secretari : PERE JOAN SUAU MAYOL
Vocal 1: SEBASTIAN RIGO VALLORI
Vocal 2: JOAN SUAU CERDA
Suplents:
Presidenta: CATALINA GARAU OBRADOR
Secretari: JAUME CABRER PLANAS
Vocal 1: RAFAEL AVELLA CUESTA
Vocal 2: MIQUEL CANAVES VENY
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 9063
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia
4 de maig de 2012 per la qual es posa en marxa el Pla Pilot
d’Educació Plurilingüe i es convoca la selecció de centres participants per al curs 2012-2013
Antecedents
L’educació a les Illes Balears ha d’afrontar la realitat social en un context
de globalització i de mobilitat laboral i professional, que ens situa en un espai
internacional de plurilingüisme.
Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears es proposa posar en marxa
un pla pilot que afavoreixi l’harmonització de l’ensenyament de les llengües oficials i d’una llengua estrangera. En aquest cas, el pla pilot preveu l’anglès com
a llengua de comunicació internacional.
Un dels objectius que s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020 és
millorar la competència comunicativa en llengua estrangera. Aquest objectiu es
concreta en les conclusions del Consell d’Europa de 12 de maig de 2009, sobre
un marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la
formació («ET 2020»). Aquesta organització recomana als estats membres
impulsar accions que possibilitin als seus ciutadans comunicar-se, almenys, en
dues llengües, a més de la llengua materna, fomentant l’ensenyament de llengües a tots els nivells educatius i oferint als immigrants l’oportunitat d’aprendre
les llengües del país d’acolliment. D’aquí es deriva la necessitat que la nostra
comunitat engegui una sèrie d’actuacions, com el pla pilot que aquí es presenta,
que condueixen a l’assoliment de l’objectiu esmentat.
En aquest sentit, estudis duits a terme en altres comunitats i països europeus sobre experiències plurilingües han demostrat que accions com la del pla
pilot d’Educació Plurilingüe, que integra a l’educació les llengües de la comunitat i l’anglès per a l’ensenyament de continguts no lingüístics, tenen una gran
influència no tan sols en el desenvolupament de la competència en llengües sinó
també en l’assoliment d’actituds lingüístiques positives de respecte per totes les
llengües i cultures, i l’assimilació de continguts d’altres àrees o matèries que són
impartides en llengua estrangera.
L’Administració educativa de les Illes Balears va promoure diverses experiències en matèria d’educació plurilingüe, com ara el programa d’ensenyament
primerenc de l’idioma (EPI), el programa de centres adscrits al conveni MEC British Council, el projecte de centres trilingües i el programa de Seccions
Europees. Tot i que la situació a la nostra comunitat en matèria d’ensenyament
i aprenentatge de llengües estrangeres ha millorat als darrers anys, queda un
llarg camí per situar-nos al mateix nivell que la resta de països europeus.
Per això, la Conselleria posa en marxa aquest nou pla pilot, que intensifica els programes existents i alhora pretén fer una gran passa endavant per facilitar que els alumnes, en acabar els estudis obligatoris, puguin ser competents en
situacions d’intercanvi comunicatiu i alhora obtenir un certificat de coneixements reconegut internacionalment d’acord amb el Marc Europeu Comú de
Referència per a les Llengües ( MECR) en llengua estrangera.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. El Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els
ensenyaments mínims corresponents a l’educació primària.
3. El Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen
els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria.

