
2. Un representant de la Direcció General de Personal Docent
3. Un representant de la Direcció General de Formació Professional
4. Un representant de la Direcció General d'Administració i d'Inspecció

Educativa
5. Un representant de la Direcció General d'Ordenació, d'Innovació i de

Formació del Professorat
6. Un representant del Consell escolar de les Illes Balears nomenat pel

president.
7. Un representant de cada un del següents sindicats:
- STEI
- FETE-UGT
- FE-CCOO
- USO
- ANPE
- FSIE
8. Un representat de cada una de les patronals
- EDUCACIÓ I GESTIÓ
- ACENEB-CECE
- UCTAIB
- UNAC
9. Un representant de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares

d'Alumnes.
10. Un representant de la federació d'associacions de pares i mares d'a-

lumnes de l'ensenyament concertat.
11. Un representant de la Federació d'Associacions d'alumnes
12. Un director de centre públic d'ensenyança primària
13. Un director de centre públic d'ensenyança secundària
14. Un director de centre concertat
15. Un representant de la Junta de Personal Docent
Els directors dels centres públics seran nomenats pel director general de

Planificació i Centres Educatius. 
El director del centre concertat serà nomenat pel director general de

Planificació i Centres Educatius oïts els representants de les patronals integrants
del Ple del consell.

Els membres del Ple poden ser substituïts, en cas d'absència o malaltia,
per suplents. La suplència s'ha de notificar per escrit a la Secretaria del consell
a l'inici de la sessió.

Article vuitè
Drets i deures dels membres
Els drets i deures de qualsevol dels membres dels òrgans col·legiats del

Consell assessor són els següents:
1. Rebre, amb una antelació de deu dies naturals o de dos en cas d'ur-

gència, la convocatòria amb l'ordre del dia i la documentació necessària.
2. Assistir a les reunions, participar en els debats, exposar la seva opi-

nió i fer les manifestacions que cregui oportunes.
3. Exercir el dret a vot i els motius que els justifiquen. Els representants

de les administracions públiques no es poden abstenir en les votacions.
4. Sol·licitar tota la informació que sigui necessària per poder complir

amb les seves funcions.
5. Sol·licitar a la secretaria la inclusió de punts a l'ordre del dia amb una

antelació mínima de 7 dies naturals a la data prevista de convocatòria.
6. Mantenir l'ordre establert per la presidència en les seves interven-

cions i guardar cortesia en el debat.

Article novè
Quòrum i votacions
1. Per poder iniciar la sessió, en primera convocatòria serà necessària

la presència de dos terços dels seus membres i la presència del president i el
secretari o persones que els substitueixen. En segona convocatòria, mitja hora
després, el quòrum necessari és el de meitat més un dels membres.

2. Cap assumpte que no estigui a l'ordre del dia podrà ser objecte de
deliberació o acord.

3. Els acords sobre els temes debatuts en el Ple s'han d'adoptar mitjan-
çant consens dels membres presents i, si no s'hi arriba, s'ha de fer la votació.

4. Les votacions seran ordinàries excepte que la majoria absoluta dels
presents demani que siguin secretes. En les ordinàries les emissions dels vots
han de ser en primer lloc els afirmatius i, a continuació, els negatius.

5. Els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els
justifiquen s'han d'aportar  per escrit, en el termini màxim de 2 dies hàbils, a la
secretaria del Consell per afegir-los a l'acta.

Article desè
Comissions de treball
Es poden constituir comissions de treball a instància del Ple i tendra caràc-

ter transitori.
Estaran integrades pel vice-president del Ple que les presidirà, el secreta-

ri del ple que actuarà amb veu i sense vot i 2 representants de les direccions
generals, 2 representants dels sindicats i 2 representants de les patronals elegits
pels membres del Ple en cada una de les representacions.

Per al funcionament de les comissions de treball seran de compliment el
arts. 8 i 9 d'aquesta Ordre.

Disposició final
Aquesta Ordre comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat al BOIB.

El conseller d'Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

Palma, 28 d'abril de 2005
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Num. 7612
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 28 d'abril de
2005, per la qual nomena nou membre, titular, del Consell
Escolar de les Illes Balears

Atès l'escrit del conseller d'Educació i Cultura de dia 7 de febrer de 2005,
sobre places de membres del Consell Escolar de les Illes Balears que cal cobrir 

Atès l'escrit rebut de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes (CC.OO.), en relació a la proposta de nomenament de nou membre titu-
lar al Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès la proposta de nomenament, titular, que fa el president del Consell
Escolar de les Illes Balears el dia 26 d'abril de 2005, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre pel qual refon
la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l'article 17.o) del Reglament d'orga-
nització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears dicto la següent  

Ordre

1. Es nomena membre del Consell Escolar de les Illes Balears:

Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:

Titular
- Julia Sánchez Moreno (CC.OO.)

2. La duració del seu nomenament serà fins el 23 de març del 2007.

3. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 d'abril de 2005

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d'Educació i Cultura

� o �

Num. 7589
Acord del Consell de Govern de dia 22 d'abril de 2005, pel qual
s'autoritza la creació de l'escola d'educació preescolar municipal
EEI Ocell del Paradís, a Calvià.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Cultura, en
sessió celebrqda el dia 22 d'abril de 2005, adoptà, entre altres, l'Acord següent:

«Primer. Autoritzar la creació de l'escola d'educació preescolar municipal
EEI Ocell del Paradís, a Calvià, que queda configurada de la manera següent:

Codi del centre: 07013176
Denominació genèrica: escola d'educació preescolar municipal
Denominació específica: EEI Ocell del Paradís
Titular: Ajuntament de Calvià
Domicili: c/ de l'Ocell del Paradís, 113 A
Localitat: Son Ferrer
Municipi: Calvià
Ensenyances autoritzades: educació preescolar
Capacitat: 5 unitats, distribuïdes de la manera següent: de 0 a 1 anys: 1

unitat; d'1 a 2 anys: 2 unitats; de 2 a 3 anys: 2 unitats. 

La capacitat màxima d'unitat en funcionament, en cada moment, no pot
excedir del nombre de places escolars que resulti d'aplicar-hi les ràtios que es
determinen en els articles 10.b i 13.1 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny
�d'acord amb el que estableix l'Ordre de 7 de gener de 2004 (BOIB del 15-1-
2004)� pel que fa a la superfície mínima requerida per cada plaça escolar i pel
nombre d'alumnes per unitat, segons l'edat dels alumnes escolaritzats.

Segon. La titularitat de l'escola ha de trametre a la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius la relació del professorat que impartirà els
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