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Article 23
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què treballin per a la intervenció de l’Institut.

El president o presidenta de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears n’ha de nomenar el director o directora gerent.
Article 24

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ
Article 29

El director o directora gerent ha de ser substituït, en casos de vacant,
absència, malaltia o impediment legítim, per la persona que determini la
Comissió Executiva.
Article 25
Són funcions del director o directora gerent:
a) Representar ordinàriament l’Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears.
b) Executar els acords de la Comissió Executiva.
c) Exercir la responsabilitat de cap superior de tots els serveis i del personal de l’Institut i la direcció i l’impuls d’aquest, així com la inspecció de totes
les seves activitats.
d) Elaborar i proposar a la Comissió Executiva els plans i els projectes
d’actuació de l’empresa, els pressuposts i plans financers, les seves liquidacions respectives, les operacions de crèdit, la plantilla de personal, així com
qualsevol acte o acord que requereixi l’aprovació de la Comissió Executiva.
e) Ser l’òrgan de contractació de l’empresa, sense perjudici del que
estableixen els punts i) i j).
f) Ordenar-ne les despeses i els pagaments.
g) Informar la Comissió Executiva i el president o presidenta de l’Institut
sobre l’actuació i sobre tots els actes de gestió de l’entitat.
h) Proposar l’adquisició de materials dins els límits pressupostaris.
i) Proposar a la Comissió Executiva la provisió de llocs de feina, la firma
de convenis i la realització de contractes, i proposar, si escau, les bases particulars necessàries i/o els projectes que consideri oportú.
Contractar el personal de l’Institut d’acord amb el procediment de selecció aprovat per la Comissió Executiva.
j) Exercir les funcions que li atribueixin la Comissió Executiva i el president o presidenta.
k) Informar sobre els projectes d’obra i els pressuposts dels projectes,
sobre les adquisicions, els estudis i els serveis de l’Institut, i aprovar-los, si
escau.
l) Les altres funcions que li confereix aquest Decret i, especialment, la de
secretari o secretària de la Comissió Executiva.
Capítol II
Els directors d’àrea
Article 26

La dissolució de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
s’ha d’acordar per llei del Parlament de les Illes Balears i, en aquest cas, l’actiu de l’Institut s’ha d’incorporar al domini públic o privat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb la naturalesa dels béns o drets que
integrin l’actiu.’
Disposició derogatòria única
Es deroguen les disposicions d’igual o inferior rang que siguin contràries
al que disposa aquest Decret i, en particular, les normes següents:
- El Decret 143/2000, de 20 d’octubre, de modificació del Decret
110/1997.
- El Decret 140/2003, de 25 de juliol, de modificació del Decret 110/1997.
- El Decret 193/2003, de 19 de desembre, de modificació del Decret
110/1997.
- L’Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 29 de desembre
de 2003 per la qual s’aprova el text refós dels Estatuts de l’entitat de dret públic
sotmesa a l’ordenament jurídic privat Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears.
- El Decret 99/2004, de 10 de desembre, de modificació del Decret
110/1997.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de gener de 2008
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

El president o presidenta de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears ha de nomenar els directors d’àrea, que han de ser substituïts, en cas
de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, pel director o directora gerent.
Article 27
Els directors d’àrea han d’exercir la responsabilitat de cap superior de
l’àrea corresponent, sota la supervisió i la direcció del director o directora gerent.
Els directors d’àrea han de determinar els objectius i els projectes de
l’àrea que s’han d’incloure en el programa d’actuacions de l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, i han de dirigir el personal que
s’hi adscriu per assolir-los.
Capítol III
Els delegats territorials
Article 28
El president o presidenta de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears n’ha de nomenar els delegats territorials.
Els delegats territorials han d’exercir les funcions de representació i de
coordinació de les actuacions de l’Institut dins el seu àmbit territorial d’actuació, sota la supervisió i la direcció del director o directora gerent. Els delegats territorials han de donar a conèixer les activitats de l’Institut i, a la vegada, han d’intentar conèixer les oportunitats existents en l’àmbit territorial en

Num. 1232
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 14 de gener
de 2008, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès els escrits rebuts de: l’STEI-i i de la Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears (FELIB), en relació al nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució d’anteriors
membres representants de les esmentades entitats i manteniment d’altres membres nomenats a: Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de març de
2005 (BOIB núm. 46 de 22-03-05) i Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
22 de març de 2007 (BOIB núm. 46 de 27-03-07).
Atès les propostes de substitució de representants, titulars i suplents, que
fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 14 de gener de
2008, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració.
Grup a: Representants del professorat
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En representació de l’STEI-i:
- Suplent
- Suplent

Paulí Aguiló Vicente
Ramon Mondejar Coll

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB)
- Titular

Santiago Pizarro Simón

Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears a les persones
que a continuació es relacionen:
Grup a: Representants del professorat
En representació de l’STEI-i:
- Titular
Maria Neus Santaner Pons (*)
- Suplent
Ramon Mondejar Coll
(*) Nomenat a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de març
de 2007 (BOIB núm. 46 de 27-03-07).
- Titular
Francesca Rigo Pons (*)
- Suplent
Paulí Aguiló Vicente
(*) Nomenat a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de març
de 2005 (BOIB núm. 46 de 22-03-05).
Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB)
- Titular

Irantzu Ferrnández Prieto

Article3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent als vocals substituïts.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón
Palma, 14 de gener de 2008

31-01-2008

decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general
de la formació professional del sistema educatiu, i al Reial decret 395/2007, de
23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació. Així doncs, correspon a l’Administració educativa o bé a
l’Administració laboral el reconeixement i l’acreditació de les competències
esmentades.
Atès que aquest procediment experimental de les Illes Balears és diferent
de l’establert a la normativa estatal vigent, és convenient iniciar un període d’avaluació de l’experimentació, a fi de salvaguardar els drets dels usuaris actuals
i futurs.
L’avaluació del procés d’experimentació requereix suspendre els efectes
de la Resolució de la directora general de Formació Professional de 6 d’octubre
de 2004, abans esmentada, per tal que no s’admetin noves peticions de registre
d’entitats, d’autorització d’accions formatives i d’emissió de certificats.
Una vegada avaluat aquest procés, convé que es formulin propostes al
Consell de Formació Professional de les Illes Balears per al període de transició
que s’obre fins que estigui a disposició dels usuaris el marc jurídic que permeti
fer efectives les úniques vies d’acreditació previstes en la normativa que es deriva de la Llei orgànica de les qualificacions i de la formació professional: els certificats de professionalitat i els títols de formació professional.
Per tot l’exposat,
RESOLC
Primer
Suspendre la vigència de la Resolució de la directora general de Formació
Professional de 6 d’octubre de 2004, per la qual es regula, amb caràcter experimental a les Illes Balears, el procediment per reconèixer i registrar la formació
que imparteixen determinades entitats com a formació referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals, publicada en el BOIB núm. 150, de 26 d’octubre.
Segon
Disposar que la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent ha de dictar les instruccions i els actes administratius
necessaris per a què es puguin resoldre les situacions derivades de la suspensió
del procediment experimental i per atendre els usuaris de la formació autoritzada.
Tercer
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

—o—
Palma, 11 de gener de 2008
Num. 1235
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent d’11 de gener de 2008 de suspensió de
la vigència de la Resolució de la directora general de Formació
Professional de 6 d’octubre de 2004 per la qual es regula, amb
caràcter experimental a les Illes Balears, el procediment per
reconèixer i registrar la formació que imparteixen determinades
entitats com a formació referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals
La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, ordena un sistema integral de formació professional, de
qualificacions i d’acreditació i crea el Sistema nacional de qualificacions i formació professional. Aquesta Llei estableix que és l’Administració general de
l’Estat qui ha d’establir els títols de formació professional i els certificats de professionalitat que constitueixen les ofertes de formació professional referides al
Catàleg nacional de qualificacions professionals que crea la pròpia Llei.
Mentre es realitzava el desplegament normatiu de la Llei orgànica esmentada, es va iniciar a les Illes Balears un procediment experimental per reconèixer i registrar la formació que imparteixen determinades entitats com a formació referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals. Aquest procediment es va instrumentar mitjançant la Resolució de la directora general de
Formació Professional de 6 d’octubre de 2004, publicada en el BOIB núm. 150,
de 26 d’octubre.
En el marc jurídic actual, els procediments d’avaluació i acreditació de les
competències professionals vigents actualment són els que es regulen al Reial

El director general
Miquel Mestre Morey

—o—
Num. 1414
Resolució de la directora general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura de 18 de gener de 2008 per la
qual es modifica la composició dels tribunals de les proves de
català de la convocatòria de febrer de 2008
El Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català (BOIB núm. 132, de 21 de setembre de 2004) especifica que les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català
s’han de convocar anualment mitjançant una resolució del director general de
Política Lingüística (article 10). En la mateixa convocatòria de proves s’han de
nomenar els membres dels tribunals de cada certificat (article 13).
Mitjançant la Resolució de la directora general de Política Lingüística de
12 de novembre de 2007 (BOIB núm. 171, de 17 de novembre), es varen convocar les proves de la convocatòria de febrer de 2008 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de
Política Lingüística. En la convocatòria es nomenen els membres dels tribunals
dels certificats B i C.
En la sessió de constitució del Tribunal B, el senyor Miquel Albero i
Maestre va acreditar documentalment que en el seu cas concorre un dels motius
d’abstenció prevists a l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu

