
ANY: 2010  PROVÍNCIA: 07 CURS: 1411
DENOMINACIÓ : AUXILIAR DE BUGADERIA ESPECIALITAT : HOTA41DCP
LOCALITAT : Palma de Mallorca CODI MUNIC.: 07040
CENTRE : CENTRE OCUPACIONAL ISLA NUMERO CENS : 07 00026795
DATA INICI : 25/01/2011 DATA FI : 09/03/2011
HORES SETMANA : 025
D.N.I. Nom Data Alta Dies Localitat
42996593W Aguilo Escandell Margarita 25/01/2011 31 Palma
43043190R Sastre Bonet Catalina 25/01/2011 29 Palma
43073548E Balboa Buika Resurreccion 25/01/2011 31 Palma
43083726B Cifre Domingo Juana Ana 25/01/2011 30 Palma
43103141Z Oviedo Fiol Maria Petra 25/01/2011 29 Palma
43114211K Robles Murillo Encarnacion 25/01/2011 25 Llucmajor
43116430D Moya Martinez Daniel 25/01/2011 29 Palma
44327471P Fernandez Alvarez Jose Luis 25/01/2011 30 Marratxí
54057079H Valencia Garcia Carlos 25/01/2011 30 Palma
X7769633A Leiva Dora Yessica 25/01/2011 26 Palma

ANY: 2010  PROVÍNCIA: 07 CURS: 1412
DENOMINACIÓ: TELEFONISTA RECEP D’OFICINA ESPECIALITAT: ADGI11DCP
LOCALITAT : Palma de Mallorca CODI MUNIC.: 07040
CENTRE : CENTRE LA PURISSIMA NUMERO CENS : 07 00026866
DATA INICI : 20/12/2010 DATA FI : 06/07/2011
HORES SETMANA : 020
D.N.I. Nom Data Alta Dies Localitat
18232493W Moreno Lorente Mateo 20/12/2010 160 Palma
41536838B Gomila Muñiz Catalina Maria 20/12/2010 158 Felanitx
43139779J Sacares Carrillo Xavier 20/12/2010 75 Palma
43139790R Fajardo Marcos Alberto 20/12/2010 160 Marratxí
43200133S Ramirez Fuster Carmen Clara 20/12/2010 140 Palma
78217010J Bestard Socias Rafael 20/12/2010 156 Sa Pobla
X9477992Z Rosenov Angelov Atanas 20/12/2010 140 Palma

ANY: 2010  PROVÍNCIA: 07 CURS: 1413
DENOMINACIÓ : AUXILIAR EMPLEAT D’OFICINA ESPECIALITAT :
ADGA12DCP
LOCALITAT .: Palma de Mallorca CODI MUNIC.: 07040
CENTRE : CENTRE LA PURISSIMA NUMERO CENS : 07 00026866
DATA INICI : 20/12/2010 DATA FI : 27/07/2011
HORES SETMANA : 015
D.N.I. Nom Data Alta Dies Localitat
43122225P Jimenez Garcia Cristina 20/12/2010 160 Palma
43134519C Tallon Escamilla Jesus 20/12/2010 159 Llucmajor
43140531Y Acosta Alou Francisca 20/12/2010 157 Palma
43162964Z Frau Morro Marta 20/12/2010 118 Palma
43174581Q Nuviala Bernad Jessica 20/12/2010 159 Palma
43182313C Gibert Salleras Josue 20/12/2010 160 Marratxí
43212478D Ferra Borras Marta 20/12/2010 159 Palma

ANY: 2010  PROVÍNCIA: 07 CURS: 1414
DENOMINACIÓ : AUXILIAR EMPLEAT D’OFICINA ESPECIALITAT :
ADGA12DCP
LOCALITAT : Manacor CODI MUNIC.: 07033
CENTRE : CENTRE D’ESTUDIS MANACORINS NUMERO CENS : 07 00002598
DATA INICI : 31/01/2011 DATA FI : 24/06/2011
HORES SETMANA : 020
D.N.I. Nom Data Alta Dies Localitat
18215559L Canet Cursach Magdalena 31/01/2011 102 Artà
18217425E Carmona Casilda Araceli 31/01/2011 103 Manacor
18218331P Tercero Saez Maria Elena 31/01/2011 100 Manacor
18219923J Porras Riera Clotilde 31/01/2011 101 Manacor
41515113K Gaya Barcelo Maria Magdalena 31/01/2011 100 Artà
41518984M Suner Sureda Teresa Maria 31/01/2011 10 Son Macià
41535293F Rossello Salas Barbara 31/01/2011 94 S. Llorenç
42992566T Sampol Vidal Maria 31/01/2011 103 Pt. Colom
78199121H Adrover Vadell Catalina 01/02/2011 88 P.Petro
78214342J Bauza Brunet Catalina 31/01/2011 11 S Servera

ANY: 2010  PROVÍNCIA: 07 CURS: 1415
DENOMINACIÓ : MUNTATGE MT INST SOLAR TÈRMICA ESPECIALITAT :
ENAE0208
LOCALITAT : Palma de Mallorca CODI MUNIC.: 07040
CENTRE : FUNDACIO PATRONAT OBRER SANT J NUMERO CENSO : 07
00026638
DATA INICI : 02/05/2011 DATA FI : 28/07/2011
HORES SETMANA : 030
D.N.I. Nom Data Alta Dies Localitat
Y1238231V Kone Mohamed 02/05/2011 43 Palma

— o —

Num. 2806
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 10
de febrer de 2012 per la qual es convoca el procés de selecció de
directors de centres docents públics no universitaris de les Illes
Balears

L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 per la
qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels
òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes
Balears (BOIB núm. 30, de 23 de febrer) estableix el procediment que s’ha de
seguir per seleccionar i nomenar els directors dels centres docents públics.

D’acord amb aquesta normativa, s’ha de convocar un procediment amb la
finalitat de nomenar els directors dels centres docents públics a partir de l’1 de
juliol de 2012. 

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Convocar un concurs per seleccionar els directors dels col·legis d’edu-
cació infantil i primària que figuren a l’annex 1, dels instituts d’educació secun-
dària que figuren a l’annex 2, dels centres d’educació per a les persones adultes
que figuren a l’annex 3 i dels centres de règim especial que figuren a l’annex 4,
de conformitat amb el calendari establert a l’annex 6.

2.El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a par-
tir de la publicació d’aquesta Resolució al BOIB.

3.Les sol·licituds s’han de presentar al Registre de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats (c. d’Alfons el Magnànim, 29, de Palma), als
de les delegacions territorials de Menorca i d’Eivissa i Formentera, o al de qual-
sevol de les dependències a què fa referència l’article 38 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, i s’han d’ajustar al model previst a l’Ordre per la
qual s’aproven les bases de selecció, que es reprodueix com a annex 5 d’aques-
ta Resolució. En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud a una oficina de
Correus, s’hi ha de dur dins un sobre obert perquè el funcionari la pugui datar i
segellar abans de certificar-la. Els candidats que optin per presentar la sol·lici-
tud a alguna dependència que no sigui de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, una vegada registrada la sol·licitud, n’han de remetre una còpia per
fax a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives dins el termini establert per presentar les sol·licituds.

4.Els funcionaris dels cossos docents dependents d’aquesta Conselleria no
han de presentar la documentació justificativa de les dades que figurin en el seu
portal del personal. En tot cas, sí que han d’adjuntar una fotocòpia compulsada
de tota la documentació justificativa per esmenar la informació del portal del
personal, de conformitat amb el que preveu l’article 4.3 de l’Ordre esmentada.
La documentació presentada fora de termini no serà computada.

5.La Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives ha de comunicar als centres docents afectats l’existència de candi-
dats a ocupar-ne el càrrec de director. Una vegada rebuda aquesta comunicació,
el director de cada centre docent ha de convocar el claustre de professors i el
consell escolar a una sessió extraordinària perquè, un cop informats de la rela-
ció d’aspirants, elegeixin els seus representants a la comissió de selecció, en el
termini establert a l’annex 6 d’aquesta Resolució. 

6.Després d’haver comunicat als centres l’existència d’un o més candidats
al càrrec de director, els aspirants han de dipositar el seu projecte de direcció a
la secretaria del centre, per duplicat i dins uns sobre tancat, en el termini que
s’estableix a l’annex 6 d’aquesta Resolució.

7.Una vegada elegits els representants del claustre i del consell escolar a
la comissió de selecció, se n’han de comunicar els noms a la Direcció General
de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, per fax o per correu
electrònic, en el termini establert a l’annex 6 d’aquesta Resolució.

8.Una vegada rebudes les propostes dels representants del claustre de pro-
fessors i del consell escolar, la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives ha de nomenar els membres de cada comissió de
selecció, la composició de la qual s’ha de notificar al Departament d’Inspecció
Educativa i a la direcció del centre docent, que l’ha de publicar al tauler d’a-
nuncis.

9.Quan el centre docent hagi rebut la notificació a què es refereix l’apar-
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tat anterior, el secretari del centre ha de remetre el projecte o els projectes de
direcció al president de la comissió de selecció.

10.Correspon al president de la comissió de selecció convocar la sessió de
constitució i les sessions de feina que consideri oportunes, tenint en compte, en
qualsevol cas, que abans del 18 de maig de 2012 la comissió de selecció ha de
remetre a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives, i ha de publicar al tauler d’anuncis del centre, l’acta final amb les
puntuacions atorgades i el candidat seleccionat com a director. A l’acta final hi
han d’aparèixer desglossades les puntuacions de cada un dels apartats a què fan
referència l’annex 7 i l’annex 8 d’aquesta Resolució. 

11.A partir del 16 d’abril, una vegada constituïda la comissió de selecció,
la direcció del centre ha de facilitar a la secretaria una còpia del projecte o dels
projectes rebuts, la qual s’ha de poder consultar a la mateixa secretaria i a tra-
vés de la web del centre, a fi que tota la comunitat educativa en prengui conei-
xement.

12.Abans del 30 de maig, el director seleccionat ha de remetre a la
Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives la rela-
ció de persones que formaran l’equip directiu, que s’han d’adequar al que dis-
posa la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per
la qual s’estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres públics
docents no universitaris i la seva assignació d’equips directius (BOIB núm. 96,
de 26 de juny). 

13.Els directors dels centres docents han de ser nomenats en data 1 de
juliol de 2012 per un període de quatre anys, amb l’any de pràctiques inclòs. 

14. La tramitació i el seguiment del procés de selecció que preveu aques-
ta Resolució correspon a les direccions generals de Recursos Humans i de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives. 

15.En cas que no hi hagi candidat, o quan la comissió de selecció corres-
ponent no n’hagi seleccionat cap, el director del centre ha de convocar el con-
sell escolar a una sessió extraordinària per informar-lo d’aquesta situació, tal
com estableix l’article 17 de l’Ordre de 18 de febrer de 2010. 

16.L’acta d’aquesta sessió extraordinària del consell escolar s’ha de tra-
metre a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives.

17.La Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives proposarà a la Direcció General de Recursos Humans el nomena-
ment dels directors amb caràcter extraordinari, per un període de dos anys.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució ¾que posa fi a la via administrativa¾ es pot
interposar un recurs de reposició davant el conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, de conformitat amb el que preveu 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, en el termini d’un mes des de l’endemà de seva la publicació,
o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’arti-
cle 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Palma, 10 de febrer de 2012

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

ANNEX 1
Relació de centres públics d’educació infantil i primària

CODI CENTRE MUNICIPI ILLA
07001435 Ceip Cas Serres Eivissa Eivissa
07007279 Ceip Poeta Villangómez Eivissa Eivissa
07004631 Ceip Vara De Rey Sant Antoni De Portmany Eivissa
07004825 Ceip Sant Jordi Sant Josep De Sa Talaia Eivissa
07007073 Ceip Nostra Senyora De Jesús Santa Eulària Des Riu Eivissa
07006688 Ceip Na Caragol Artà Mallorca
07000418 Ceip Els Molins Búger Mallorca
07008466 Ceip Puig De Sa Morisca Calvià Mallorca
07012998 Ceip Son Caliu Calvià Mallorca

07006354 Ceip S’auba Capdepera Mallorca
07000960 Ceip Gabriel Comas I Ribas Esporles Mallorca
07000984 Ceip Gabriel Palmer Estellencs Mallorca
07006184 Ceip Migjorn Felanitx Mallorca
07005921 Ceip Reina Sofia Felanitx Mallorca
07001599 Ceip Antònia Alzina Lloret De Vistalegre Mallorca
07002543 Ceip Joan Mas I Verd Montuïri Mallorca
07002907 Ceip Alexandre Rosselló Palma Mallorca
07002610 Ceip Can Pastilla Palma Mallorca
07003304 Ceip Escola Graduada Palma Mallorca
07003821 Ceip Marian Aguiló Palma Mallorca
07002865 Ceip Miquel Porcel Palma Mallorca
07004102 Ceip Sant Jordi Palma Mallorca
07007772 Ei Paula Torres Palma Mallorca
07004461 Ceip Miquel Capllonch Pollença Mallorca
07012858 Ceip Port De Pollença Pollença Mallorca
07004621 Ceip Puig De Na Fàtima Puigpunyent Mallorca
07004576 Ceip Sa Graduada Sa Pobla Mallorca
07004564 Ceip Vialfàs Sa Pobla Mallorca
07005076 Ceip Mestre Guillemet Santa Eugènia Mallorca
07005295 Ceip Melcior Rosselló I Simonet Santa Maria Del Camí Mallorca
07012883 Ceip Calonge Santanyí Mallorca
07005453 Ceip Es Putxet Selva Mallorca
07006561 Ceip Es Torrentet Selva Mallorca
07007723 Ceip S’olivar Selva Mallorca
07005490 Ceip Ses Salines Ses Salines Mallorca
07005532 Ceip Sa Quintana Sineu Mallorca
07005593 Ceip Es Fossaret Sóller Mallorca
07005601 Ceip Ses Marjades Sóller Mallorca
07005684 Ceip Jaume Fornaris I Taltavull Son Servera Mallorca
07000777 Ceip Mare De Déu Del Toro Ciutadella Menorca
07012974 Ceip Margalida Florit Ciutadella Menorca
07000868 Ceip Pere Casasnovas Ciutadella Menorca
07002518 Ceip Mare De Déu Del Toro Es Mercadal Menorca
07002531 Ceip Francesc D’albranca Es Migjorn Gran Menorca

ANNEX 2
Relació d’instituts d’educació secundària

CODI CENTRE MUNICIPI ILLA
07007929 Ies Algarb Sant Josep De Sa Talaia Eivissa
07008867 Ies Sant Agustí Sant Josep De Sa Talaia Eivissa
07013590 Ies Port D’alcúdia Alcúdia Mallorca
07008363 Ies Son Ferrer Calvià Mallorca
07007905 Ies Felanitx Felanitx Mallorca
07008004 Ies Albuhaira Muro Mallorca
07006238 Ies Francesc De Borja Moll Palma Mallorca
07003882 Ies Joan Alcover Palma Mallorca
07007747 Ies Josep Sureda I Blanes Palma Mallorca
07007838 Ies Ses Estacions Palma Mallorca
07007607 Ies Josep Miquel Guàrdia Alaior Menorca
07001964 Ies Joan Ramis I Ramis Maó Menorca

ANNEX 3
Relació de centres d’educació de persones adultes

CODI CENTRE MUNICIPI ILLA
07007115 Cepa Pitiüses Eivissa Eivissa
07007668 Cepa Ciutadella Ciutadella Menorca

ANNEX 4
Relació de centres de règim especial

CODI CENTRE MUNICIPI ILLA
07002373 Escola Oficial d’idiomes d’eivissa Eivissa Eivissa
07004035 Escola Superior de Disseny i de 

Conservació i Restauració de Béns Culturals Palma Mallorca

ANNEX 5
Sol·licitud d’admissió al concurs de mèrits per seleccionar directors de

centres docents públics no universitaris de les Illes Balears

1. CENTRE QUE SOL·LICITAU
Centre: __________________________________________ Codi: ________________
Localitat: _______________ Municipi: ______________ Illa: ____________________

2. DADES PERSONALS
Primer llinatge: _________________________ Segon llinatge: ___________________
Nom: __________________ DNI: _________________ Data de naixement: __ /__ /__
Domicili: _________________________________ Localitat: ____________________
Municipi: _____________________ CP: _____________ Telèfon: ________________
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Adreça electrònica: ______________________________________________________

3. DADES PROFESSIONALS
Cos al qual pertanyeu: __________________________________ NRP: ____________
Data d’ingrés al cos: __ /__ /__ Especialitat: __________________________________
Centre de destinació definitiva: ___________________________ Codi: ____________

Nombre d’anys efectius, com a funcionari/ària de carrera docent,
en un centre que imparteixi alguns dels ensenyaments que 
ofereix el centre al qual optau. _________
Nombre d’anys efectius, com a funcionari/ària de carrera docent,
en un centre que no imparteixi cap dels ensenyaments que 
ofereix el centre al qual optau. _________
Cursos acadèmics durant els quals heu exercit el càrrec de director. _________
Cursos acadèmics durant els quals heu exercit el càrrec de cap 
d’estudis o de secretari. _________
Data d’acreditació, si en teniu, per a l’exercici de la funció directiva: ____ /____ /_____

4. EXEMPCIONS I CONVALIDACIONS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ INICIAL
(Marcau-les amb una X, si escau.)
Exempció de participar en el programa de formació inicial pel fet de tenir 
acreditada una experiència de dos anys, almenys, en la funció directiva. (      )
Exempció de participar en el curs de formació establert en el punt 2.a de 
l’article 10 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer 
de 2010 pel fet d’estar acreditat per exercir la direcció de centres docents 
públics i no haver exercit aquesta funció o haver-la exercit per un període 
inferior a dos anys. (      )
Sol·licitud de participació voluntària en el programa de formació inicial 
que figura en el punt 2.a de l’article 10 de l’Ordre del conseller 
d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010. TOTAL (      )

PARCIAL (      )
Convalidació del curs de formació establert en el punt 2.a de l’article 10 
de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 
per haver fet cursos de formació permanent o cursos de postgrau 
universitari relacionats amb la funció directiva. TOTAL (      )

PARCIAL (      )

El sotasignat / la sotasignada sol·licita ser admès/admesa al concurs de mèrits al qual es
refereix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 per la qual
s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern
dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i declara que compleix
tots i cada un dels requisits que s’hi exigeixen, que assumeix les condicions de l’exercici
de la funció directiva, així com les limitacions que, a efecte de docència, implica la seva
especialitat, que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i en la docu-
mentació que s’adjunta i que es compromet a justificar-les. 

…………………………….., ………… d………………….de 20.... 
(Signatura de qui concursa.) 

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, INSPECCIÓ I INFRAESTRUCTURES
EDUCATIVES

ANNEX 6
Calendari del procés de selecció de directors de centres docents públics

18 de febrer Publicació de la Resolució de la directora general de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives.

4 de març Finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
12 de març Publicació de les llistes provisionals d’admesos i exclosos a la pàgina

web de la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives.

17 de març Finalització del termini per fer reclamacions en relació amb la llista
d’admesos i exclosos (les reclamacions s’han de fer per escrit i, a més,
se n’ha d’enviar una còpia per fax al número 971 78 46 25).

23 de març Publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos i notificació
de l’existència de candidats als centres.

23 de març Comunicació al Departament d’Inspecció Educativa de la relació de
candidats presentats i sol·licitud a aquest perquè proposi els membres
que han de formar part de la comissió de selecció

26 de març Darrer dia per lliurar els projectes de direcció a la secretaria del centre.
29 de març Data límit per fer les sessions extraordinàries de claustre i de consell

escolar per elegir els membres de la comissió de selecció de directors i
exposar els projectes de direcció.

30 de març Notificació dels membres elegits a la Direcció General de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives.

4 d’abril Notificació de la composició de les comissions de selecció als centres i
al Departament d’Inspecció Educativa.

Del 16 d’abril 
a l’11 de maig Sessions de constitució i de funcionament de la comissió de selecció i

valoració dels projectes de direcció del centre.
18 de maig Data límit per trametre la relació de candidats seleccionats per la

comissió de selecció a la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives.

ANNEX 7
Barem de la fase primera del concurs de mèrits per a la selecció de candi-

dats a director

A. Per haver exercit el càrrec de director:
-1,50 punts per cada any d’exercici en un centre que imparteixi alguns dels
ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
-1 punt per cada any d’exercici en un centre que no imparteixi cap dels
ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
B. Per haver exercit el càrrec de cap d’estudis o de secretari:
-1 punt per cada any d’exercici en un centre que imparteixi alguns dels
ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
-0,75 punts per cada any d’exercici en un centre que no imparteixi cap dels
ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
C. Per haver exercit la funció d’inspector d’educació:
-1,5 punts per cada any de servei com a inspector d’educació accidental.

La puntuació màxima dels apartats A, B i C és de 5 punts.

D. Pel fet de pertànyer al cos de catedràtics d’ensenyament secundari —en el
concurs de mèrits per ser nomenat director d’un institut d’educació
secundària—, al cos de catedràtics d’escola oficial d’idiomes —en el concurs
de mèrits per ser nomenat director d’una EOI— o al cos de catedràtics d’arts
plàstiques i disseny —en el concurs de mèrits per ser nomenat director d’esco-
la d’arts o d’escola superior de disseny i de conservació i restauració de béns
culturals—: 1 punt.

E. Pels anys d’experiència docent que superin els cinc anys exigits com a req-
uisit:
-1 punt per cada any de docència en un centre que imparteixi alguns dels
ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
-0,50 punts per cada any de docència en un centre que no imparteixi cap dels
ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2 punts.

F. Per cada any d’haver exercit de coordinador de cicle o de cap de departa-
ment i per cada any d’haver participat com a representant dels professors als
consells escolars de centre o d’àmbit territorial: 0,25 punts.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 2 punts.

G. Per cada titulació universitària diferent de l’exigida per ingressar al cos de
la funció pública docent des del qual es concursa:
-0,50 punts per cada títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.
-0,50 punts per cada títol de diplomat universitari o equivalent.
-0,50 punts per cada títol de doctor.
-0,25 punts per cada màster reconegut per alguna universitat.

2 punts com a màxim entre els dos primers punts de l’apartat G i 1 punt com a
màxim entre la resta de punts del mateix apartat.

H. Per cada any de servei com a assessor de formació permanent o assessor
tècnic docent: 0,50 punts.
La puntuació màxima d’aquest apartat és d’1 punt.

I. Per cada any de servei desenvolupant tasques a centres directius de
l’Administració educativa inclosos a la relació de llocs de feina, amb un nivell
de complement de destinació igual o superior a 26: 0,50 punts.
La puntuació màxima d’aquest apartat és d’1 punt.

ANNEX 8
Criteris per a la valoració del projecte de direcció

Apartats Puntuació Criteris Per A La Valoració
Màxima

1. Fonamentació 1 Estructuració del projecte: 
Proposta amb visió del que ha de ser el centre. 
Proposta amb assumpció dels valors que l’equip
directiu vol potenciar com a fonamentals 
a l’activitat del centre.
Proposta compartida per diferents persones
(existència d’equip directiu).

2. Context 1,5 Comprensió adequada i exactitud en l’anàlisi del
centre: entorn, població que atén, professorat... 
Identificació dels punts forts i els febles del
funcionament i els resultats del centre.
Diagnòstic de les necessitats de millora del centre.

3. Objectius 1,5 Idoneïtat dels objectius que es proposen. Grau de
correspondència entre aquests i les necessitats del
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centre. Grau de coherència amb el PEC. 
Realisme i viabilitat d’aquests objectius.

4. Indicadors 1 Definició correcta d’elements objectius que
permetin comprovar en quina mesura s’avança o 
es retrocedeix en la consecució dels objectius
definits.

5.Línies d’actuació 2 Adequació i coherència en la formulació de
propostes d’actuació i en la priorització d’aquestes.
Coherència amb els objectius proposats.
Idoneïtat de les propostes de caràcter pedagògic,
d’organització i de gestió.
Concreció en les propostes per fer participar els
usuaris del servei que presta el centre en les
decisions que s’han de prendre.

6. Avaluació 2 Concreció dels procediments de seguiment i
avaluació.
Integració de l’avaluació en el procés de
planificació dels processos clau del centre. 

7. Altres 1 Compromís de participació en la convocatòria del
Projecte d’implantació de sistemes de gestió de
qualitat de la Direcció General de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives. 

— o —

Num. 2825
Resolució del president del Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les
Illes Balears de 15 de febrer de 2012 per la qual es convoquen les
proves de 2012 per a l’obtenció dels certificats dels nivells A2,
B1, B2, C1, C2 i E que expedeix la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats

Atès el Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de conei-
xements de llengua catalana, publicat en el BOIB núm. 19 de 7 de febrer de
2012, i en especial els articles 7, 8, 9 i 15, vist l’informe favorable del
Departament de Llengua de la Direcció General de Cultura i Joventut i fent ús
de les atribucions que aquesta normativa em confereix, dict la següent

Resolució

1. Convocar les proves de març i maig de 2012 per a l’obtenció dels cer-
tificats oficials de coneixements de català.

2. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves, que s’ad-
junten a aquesta Resolució com a annex 1.

3. Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició davant el president del Consorci per al Foment
de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació,
d’acord 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, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termi-
ni de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord
amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 15 de febrer de 2012

El president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la
Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears

Rafael Àngel Bosch i Sans

ANNEX 1
Bases de la convocatòria de proves

1. NORMES GENERALS

1.1. Es convoquen les proves per a l’obtenció dels següents certificats ofi-
cials de coneixements generals i específics de català:

a) Març de 2012
— Certificat de nivell A2

b) Maig de 2012
— Certificat de nivell B1
— Certificat de nivell B2
— Certificat de nivell C1
— Certificat de nivell C2
— Certificat de nivell E

1.2. No és possible inscriure’s a les proves d’un certificat obtingut en una
convocatòria anterior.

2. REQUISITS

2.1. Els aspirants han de complir, en la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds, els requisits següents:

— Ser major de setze anys.
— Haver-se inscrit i haver pagat la taxa d’inscripció, tal com s’estableix

en els punts 3.2 i 3.3 d’aquestes bases.
— Haver presentat la sol·licitud dins el termini establert en el punt 7 d’a-

questes bases.

2.2. Per presentar-se a la prova del certificat E s’ha d’acreditar com a
requisit previ el certificat C1 de llengua catalana, com a mínim, o un altre que
la Direcció General de Cultura i Joventut hagi declarat equivalent a aquest.

3. TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ

3.1. Llocs on es pot formalitzar la inscripció

La inscripció es pot formalitzar a les oficines del Consorci per al Foment
de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
(d’ara endavant Cofuc), als centres d’autoaprenentatge (d’ara endavant CAL)
que depenen d’aquest organisme (CAL Avingudes, CAL UIB, CAL Inca, CAL
Eivissa i CAL Ciutadella) i als punts d’informació de les institucions col·labo-
radores següents:

Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
Ajuntament d’Alcúdia
Ajuntament d’Andratx
Ajuntament d’Artà
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campos
Ajuntament de Capdepera
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament d’Inca
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Palma
Ajuntament de sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Sóller
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Mancomunitat del Pla de Mallorca
Mancomunitat del Raiguer
Centre de Professorat de Formentera
Obra Cultural Balear
Paraula. Centre de Serveis Lingüístics
Estudi General Lul·lià

3.2. Modalitats per formalitzar la inscripció

3.2.1 Inscripció telemàtica
Les persones que no han de presentar documentació segons el punt 3.4

d’aquestes bases poden inscriure’s telemàticament, a través d’Internet, a la pàgi-
na web del Cofuc (http://cofuc.caib.es), en el termini que figura en el punt 7 d’a-
questes bases.
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