
ANNEX
MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

PER A L’ANY 2008

Conselleria Direcció General/ Fons De Termini Incidència
Organismes I Finançament Descripció Objectius I Efectes Cost Execució Sobre el Mercat
Empreses

Conselleria Direcció General 24401 Ajuts destinats a entitats - Incentivar l’organització i 1.900.000,00 2008 Sense incidència 
d’Afers Socials, d’Atenció a la G/313D01/4 sense ànim de lucre per desenvolupament de programes sobre el mercat
Promoció i Dependència desenvolupar programes i activitats, en matèria d’acció social

Immigració en matèria d’acció social - Contribuir al sosteniment de
les entitats sense ànim de lucre
que duguin a terme actuacions
en matèria d’acció i benestar social

El secretari del Consell de Govern 
Albert Moragues Gomila

Palma, 4 d’abril de 2008

— o —

CONSELLERIA DE TURISME
Num. 5724

Acord del Consell de Govern de 4 d’abril de 2008 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2008 pel qual es modifiquen
els membres representants  de l’Administració en la Mesa de Turisme

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Turisme, en la sessió de dia 4 d’abril de 2008, adopta, entre d’altres, l’Acord següent:

‘Primer. Modificar l’apartat 1 del tercer acord de l’Acord del Consell de Govern de dia 8 de febrer de 2008, que passa a tenir la redacció següent:

1. La Mesa de Turisme és formada per:
a) Sis vocals en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma, que són els següents:

-Titular: el  conseller de Turisme
- Suplent: la secretària general de la Conselleria de Turisme

-Titular: el director general d’Ordenació i Planificació Turística
-Suplent: el director general de Promoció Turística

-Titular: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
- Suplent: el director general d’Economia

-Titular: el conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
-Suplent: la secretària general de  la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

-Titular: la consellera de Treball i Formació
-Suplent: el director general de Planificació Estratègica

-Titular: el conseller de Medi Ambient
- Suplent: el secretari general de la Conselleria de Medi Ambient

b) Sis vocals proposats per les organitzacions empresarials més representatives i signants del document Bases per al diàleg sobre el Pacte per a la competiti-
vitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes Balears.

c) Sis vocals proposats per les organitzacions sindicals més representatives i signants del document Bases per al diàleg sobre el Pacte per a  la competitivi-
tat, l’ocupació i la cohesió social a  les Illes Balears.

d) Un representant per cadascun dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera, amb l’acceptació prèvia voluntària d’aquests.

Segon. Aquest Acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i tindrà efecte l’endemà d’haver-se publicat.’

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Palma, 4 d’abril de 2008

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5775

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 1 d’abril  de 2008, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell
Escolar de les Illes Balears.

D’acord amb l’escrit rebut de: Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres de les Illes Balears i de Comissions Obreres de les Illes Balears, en relació
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al nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les
Illes Balears en substitució d’anteriors membres representants de les esmenta-
des organitzacions.  

En base a les propostes de substitució de representants, titulars i suplents,
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 1 d’abril 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’orga-
nització 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 perso-

nes que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:

Grup a: Representants del professorat
En representació de Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres de

les Illes Balears
- Titular Rafael Pons Campos

Grup f: Representants de centrals i organitzacions sindicals
En representació de Comissions Obreres de les Illes Balears

- Titular Julia Sánchez Moreno

Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones

que a continuació es relacionen:

Grup a: Representants del professorat
En representació de Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres de

les Illes Balears

- Titular Antonio Baos Relucio

Grup f: Representants de centrals i organitzacions sindicals
En representació de Comissions Obreres de les Illes Balears

- Titular Rafael Pons Campos

Article3. 
La durada del seu nomenament serà la corresponent a la dels vocals titu-

lars substituïts.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 d’abril de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

— o —

Num. 5925
Resolució de la directora general de Política Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura de dia 7 d’abril de 2008 per la
qual es convoquen les proves de la convocatòria de juny de 2008
per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de cata-
là que expedeix la Direcció General de Política Lingüística

Atès el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació
de coneixements de català, publicat en el BOIB de 21 de setembre de 2004, i en
especial els articles 10, 11, 12 i 13, i fent ús de les atribucions que aquesta nor-
mativa em confereix, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Convocar les proves de la convocatòria de juny de 2008 per a
l’obtenció dels certificats de coneixements de català A, B, C, D i E

Segon. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves, que
s’adjunten a aquesta Resolució com a annex 1.

Tercer. Nomenar els membres dels tribunals, que apareixen a l’annex 2
d’aquesta Resolució.

Quart. Autoritzar els tribunals perquè proposin, si ho creuen necessari, el
nomenament de personal auxiliar per a l’elaboració, l’organització, l’adminis-
tració i la correcció de les proves, el qual actuarà sempre sota la direcció de cada
tribunal i no intervindrà en la qualificació final dels exercicis.

Disposició final primera. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la directora gene-
ral de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, o un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la 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 administrati-
va.

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

Palma, 7 d’abril de 2008

La directora general de Política Lingüística
Margalida Tous i Ferrer

ANNEX 1
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES

1. NORMES GENERALS

1.1. Es convoquen proves per a l’obtenció dels certificats oficials de
coneixements de català següents:

Certificats de coneixements generals:
—Certificat de coneixements orals de català (certificat A)
—Certificat de coneixements elementals de català orals i escrits (certifi-

cat B)
—Certificat de coneixements mitjans de català orals i escrits (certificat C)
—Certificat de coneixements superiors de català orals i escrits (certificat

D)

Certificat de coneixements específics:
Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (certificat E)

1.2. No és possible inscriure’s alhora a més d’un certificat de coneixe-
ments generals (A, B, C o D). La inscripció al certificat de coneixements espe-
cífics de llenguatge administratiu (certificat E) és compatible amb la inscripció
al certificat de coneixements mitjans (certificat C) o amb la inscripció al certifi-
cat de coneixements superiors (certificat D).

2. REQUISITS

2.1. Per ser admesos a les proves de coneixements generals, els aspirants
han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds,
els requisits següents:

—Tenir 16 anys d’edat.
—Haver pagat la taxa d’inscripció, tal com s’estableix a la base 3.2.
—Haver presentat la sol·licitud dins el termini establert a la base 6.

2.2. Per inscriure’s a la prova del certificat de coneixements de llenguat-
ge administratiu cal, a més, complir un dels requisits següents:

—Haver superat prèviament el certificat de coneixements mitjans de cata-
là o el certificat de coneixements superiors de català de la Direcció General de
Política Lingüística.

—Presentar, en el moment de la inscripció, una titulació equivalent al cer-
tificat de coneixements mitjans de català o al certificat de coneixements supe-
riors de català de la Direcció General de Política Lingüística.

—Inscriure’s simultàniament al certificat de coneixements mitjans de
català o bé al certificat de coneixements superiors de català de la Direcció
General de Política Lingüística. En aquest cas, l’obtenció del certificat de conei-
xements de llenguatge administratiu està condicionada a la superació de la
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