
annex en aquest Acord.

Segon. Facultar el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació perquè, en representació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, faci els tràmits que siguin necessaris per a la cre-
ació d’aquesta nova Fundació.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de setembre de 2012

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

Annex
Estatuts de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

(Vegeu l’annex en la versió castellana)

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

Num. 17604
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 7
d’agost de 2012, de cessament i nomenament de nous membres,
titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

L’article 9 del Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, modificat
per la Disposició Final 2ª del Decret llei 5/2012 de mesures urgents en matèria
de personal i administratives , estableix la composició del Consell Escolar de les
Illes Balears.

L’article 9.2 de l’esmentat Decret Legislatiu 112/2001 disposa que els
vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats per ordre del
conseller competent en matèria d’educació, d’acord amb les propostes formula-
des pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament siguin deter-
minats.

L’article 10, apartat g) de l’esmentat Decret Legislatiu 112/2001 disposa
que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals es la pèr-
dua de la condició de representant de l’organisme que els hagi proposat.

El president del Consell Escolar de les Illes Balears ha formulat les pro-
postes de cessament i nomenament mitjançant escrit de 7 d’agost de 2012, d’a-
cord amb el que disposa l’article 17.o) del Reglament d’organització i funcio-
nament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret
Legislatiu 112/2001, modificat per la Disposició Final 2ª del Decret llei 5/2012
de mesures urgents en matèria de personal i administratives, dict la següent

Ordre

Primer.-Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears la
persona que tot seguit s’indica agraint-li la seva col·laboració:

Grup n: Representants Col.legi Doctors i Llicenciats
Titular Sr. Guillem Estarellas Valls

Segon.-Nomenar com a nou membre del Consell Escolar de les Illes
Balears, la persona que tot seguit s’indica:

Grup n: Representants Col.legi Doctors i Llicenciats
Titular Sr. Sebastià Mandilego Alemany

La durada del seu nomenament serà la corresponent a la del membre del
Consell Escolar de les Illes Balears substituït.

Tercer.- Aquesta Ordre té efectes el mateix dia que es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 d’agost de 2012

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

— o —

Num. 17519
Resolució de la directora general de Recursos Humans de 4 de
setembre de 2012 per la qual s’estableix el procediment de la fase
de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provi-
sió de places de funcionaris docents convocades per la Resolució
de 18 de març de 2011

L’article 17.2 del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de
febrer (BOE núm. 53, de 2 de març), disposa que, de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional dotzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, el sistema d’ingrés a la funció pública docent és el de concurs
oposició, convocat per les respectives administracions educatives. També hi ha
d’haver una fase de pràctiques, que pot incloure cursos de formació i que cons-
titueix una part del procés selectiu.

L’article 30 del Reglament esmentat i la base onzena de la Resolució del
conseller d’Educació i Cultura de 18 de març de 2011 per la qual es convoquen
proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos
docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari i de professors tèc-
nics de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 29 de març)
estableixen les característiques que ha de tenir la fase de pràctiques tutelada,
l’objecte de la qual és valorar l’aptitud per a la docència de les persones aspi-
rants que hagin estat seleccionades.

Mitjançant la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 31
d’agost de 2011 per la qual es nomenen funcionaris en practiques les persones
aspirants seleccionades en els procediments selectius convocats per la Resolució
del conseller d’Educació i Cultura de 18 de març de 2011 (BOIB núm. 134, de
9 de setembre) es va ajornar la fase de pràctiques fins al curs 2012-2013 a les
persones aspirants que ho sol·licitaren, d’acord amb l’apartat 10.4 de la
Resolució de 18 de març de 2011.

Mitjançant la Resolució de la directora general de Recursos Humans de
dia 4 de juliol de 2012 (BOIB núm. 99, de 10 de juliol) es va declarar quins aspi-
rants no havien superat la fase de pràctiques del curs 2011-2012, els quals, d’a-
cord amb la base 11.3 de la de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura
de 18 de març de 2011, poden repetir, una única vegada, la fase de pràctiques.

Finalment, la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 29
d’agost de 2012 (BOIB núm. 130, de 4 de setembre), va nomenar funcionaris en
pràctiques a les persones que havien ajornat la fase de pràctiques. 

D’altra banda, l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener
de 2002 regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del
professorat no universitari. 

L’any 2012 no s’han convocat proves selectives d’ingrés, accés i adquisi-
ció de noves especialitats als cossos docents, però resta pendent sotmetre a la
fase de pràctiques tant als aspirants que ajornaren aquesta fase per al curs 2012-
2013, com als aspirants que no superaren la fase de pràctiques del curs 2011-
2012 i hagin optat per repetir-la. 

Per això, cal fixar el procediment per desenvolupar aquesta fase del pro-
cés selectiu i per constituir els òrgans que hi intervenen i determinar-ne la com-
posició i les funcions.

L’apartat 1.e de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 26 de setembre de 2011 de delegació de determinades compe-
tències en matèria de gestió de personal en el director general de Recursos
Humans (BOIB núm. 148, d’1 d’octubre) estableix que la directora general de
Recursos Humans és competent per establir el procediment de la fase de pràcti-
ques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Establir el procediment de la fase de pràctiques, per al curs 2012-2013,
de les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents con-
vocades per la Resolució de 18 de març de 2011 esmentada, el qual s’especifi-
ca en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

2.Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3 i 4 en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
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