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Almendros Lorenzo, Josefa 49.0000 IES Francesc de B Moll CN
Bonnin Aguiló, M Pilar 48.0000 CP Blanquerna LC
Planas Amengual, Francisca 43.5000 IES Son Pacs GS
Mesquida Ginart, Francisca 37.5000 IES Politècnic AD
Borras Dalmau, Merce 33.0000 IES Joan M Thomas PT
Pomar Francisco, Juncal 26.5000 IES Son Rul·lan LE
Ramis Bibiloni, M Magdalena 21.5000 IES Josep Sureda i Blanes AL
Perez Lao, Rosario 19.0000 CP Coll D’En Rebassa LE
Ramis Lujan, M Trinidad 19.0000 IES Juniper Serra LC

Adjudicació d’ofici per haver presentat la instància fora de termini.

Bibiloni Sancho, Vicenç 42.0000 Plaça suprimida

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA

Núm. 15384
Correcció d’errors en l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca
de 28 de juny de 2001,  de modificació de l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 6 d’abril de 2000, que regula la concessió
d’ajudes a les agrupacions de defensa sanitària, per al
desenvolupament dels programes sanitaris, de les diverses espècies
de bestiar de les Illes Balears.

Atès que s’ha advertit un error en la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 28 de juny de 2001,
de modificació de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 6 d’abril de 2000,
que regula la concessió d’ajudes a les agrupacions de defensa sanitària, per al
desenvolupament dels programes sanitaris, de les diverses espècies de bestiar de
les Illes Balears  (BOIB núm. 81 de 07-07-2001),   es procedeix a efectuar-ne la
correcció següent:

En l’article 2,  en el qual es reflecteixen les modificacions realitzades a
l’annex de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 6 d’abril de 2000,   foren
omesos per error en l’annex esmentat els paràgrafs següents que s’hi hauran
d’incloure:

- «S’entendrà per animal d’engreix, aquell que, una vegada finalitzat el
període de cria, sigui explotat en unitats específiques per aquesta finalitat i
independents dels animals reproductors.

- El límit del barem fixat en aquest annex podrà duplicar-se en aquells
casos reconeguts per la Direcció General d’Agricultura de:

1.Dispersió geogràfica manifesta de les explotacions.
2.Dificultat d’accés a les explotacions per emplaçament d’aquestes en

zones de muntanya.
3.Limitació del número de caps de les espècies explotades en àrees

insulars.»

Palma, 17 de juliol de 20001

El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 15727
Ordre del conseller d’Interior, de 20 de juliol de 2001, per la qual
s’estableix el procés d’homologació, a través de l’IBAP, de les
accions formatives duites a terme pel personal de la CAIB.

La Resolució del conseller d’Interior, de 12 de juny de 2000, per la qual es
regula el registre de les accions formatives que han dut a terme els diferents
promotors, en el marc del 2n Acord de formació contínua en les administracions
públiques (BOIB de 17 de juny) faculta el conseller encarregat de l’àrea de la
funció pública per dur a terme plans de formació i promoció del personal al servei
de la CAIB.

El Decret 191/96, de 25 d’octubre, en l’article 1 estableix que correspon a
la Conselleria d’Interior el disseny, la coordinació i el control de la política
formativa del personal al servei de l’Administració de la CAIB. L’IBAP és
l’organisme encarregat de l’elaboració i la posada en pràctica dels diferents plans
de formació.

És un fet evident que cada vegada amb més freqüència la formació del
personal de l’Administració surt de l’àmbit que comprèn l’IBAP. En conseqüència,
és necessari establir un marc normatiu que determini les línies d’actuació en
matèria d’homologació i validació de les accions formatives que han dut a terme

el personal de l’Administració, en altres organismes, institucions i entitats
formatives. Aquesta intenció suposa posar en funcionament, des de l’IBAP,
mesures de planificació i actuacions de reconeixement de la formació amb els
efectes professionals reconeguts en l’ordenament jurídic, tant en l’accés com en
la promoció en la carrera administrativa.

Amb aquesta finalitat, aquesta Ordre pretén contribuir a augmentar la
capacitat formativa dels empleats públics, amb l’homologació i validació dels
certificats d’aprofitament obtinguts en organismes diferents a l’IBAP. A la
vegada, també es vol assumir la realitat del fet que la formació impartida per altres
organismes i institucions s’ha d’equiparar a la que desenvolupa l’IBAP, sempre
que s’acrediti que l’organització i l’execució de les accions formatives tenguin
la qualitat i el rigor necessaris, i que es facin de manera similar a les exigències
de les organitzades per l’IBAP.

Per això, a proposta del director general de la Funció Pública, i oïda la mesa
de formació, dict la següent

ORDRE

Article 1
Accions formatives homologables i els seus efectes.
1.La Direcció General de la Funció Pública, a través de l’IBAP, homologarà

les accions formatives que organitzin les conselleries, la Universitat de les Illes
Balears, les entitats i institucions públiques vinculades a la CAIB, així com les
organitzacions professionals i sindicals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, adreçades al personal laboral i funcionari de la CAIB, amb la sol·licitud
prèvia de l’organitzador i amb subjecció al que s’estableix en aquesta Ordre.

2.Els efectes de l’homologació d’una acció formativa són els de la seva
equiparació a les organitzades per l’IBAP.

3.S’exclouen d’aquesta homologació les accions formatives compreses en
l’àrea de llengua catalana i llengües estrangeres de l’IBAP.

Article 2
Requisits
Sense perjudici del que s’estableix en l’article anterior, les accions formatives

han de contenir, per poder ser homologables, les característiques següents:

1.La durada ha de ser, com a mínim, de deu hores, o un crèdit.
2.El disseny ha de ser homogeni amb el de les accions formatives

establertes en els plans de formació de l’IBAP.
3.La metodologia de formació proposada s’ha d’adequar als objectius

pedagògics formulats, i comptar amb un nivell de qualitat que en garanteixi la
consecució.

4.La selecció d’assistents s’ha de fer partint d’una publicitat àmpliament
difosa -llevat dels cursos impartits per una conselleria o organisme de
l’Administració de la CAIB que tengui el caràcter d’una formació necessària per
a determinats empleats- entre tots els destinataris i no ser discriminatòria. En
última instància, prevaldran els criteris de selecció establerts per l’IBAP per a les
seves accions formatives.

5.S’han d’exigir proves d’aprofitament o la realització de treballs pràctics
amb especificació dels criteris d’avaluació.

6.El currículum acadèmic professional del professorat n’ha d’acreditar la
idoneïtat per a la impartició de l’acció formativa.

Article 3
Sol·licituds
1.Les sol·licituds a què fa referència l’article 1 s’han de remetre al director

de l’IBAP, i s’han de formular amb el model oficial que figura com a annex I en
aquesta Ordre. També s’hi ha d’adjuntar la fitxa descriptiva de l’acció formativa
que s’ha de dur a terme i del currículum dels professors.

2.La fitxa descriptiva, que s’ha d’emplenar d’acord amb el model que
figura com a annex II, ha de contenir les dades de l’acció formativa següents:

a) Denominació
b) Relació amb les finalitats de l’IBAP i amb les necessitats

formatives dels empleats públics
c) Modalitat: presencial, a distància o ambdues. En les modalitats

a distància o ambdues, s’ha d’especificar el nombre d’hores dedicades a tutories
amb formadors, i si aquestes són presencials o a distància

d) Organització del procés de formació: individual o grupal
- nombre d’edicions
- nombre de participants per edició
- nombre d’hores totals, i distinció entre teòriques i pràctiques, i dedicades

a activitats complementàries
e) Lloc, dates i horaris en què es realitzaran
f)Destinataris
g) Objectius
h) Contingut, en què s’especifiquin les matèries i els blocs temàtics

amb el nombre d’hores assignat
i) Professorat que impartirà les diferents matèries que integren el programa
j) Publicitat que es farà de la convocatòria
k) Criteris de selecció d’assistents
l) Control d’assistència
m) Control de l’avaluació
3.En els casos d’accions formatives organitzades per les conselleries, el

secretari general tècnic respectiu ha de firmar les sol·licituds i fitxes descriptives.
En la resta de casos, el representat legal de l’entitat sol·licitant és l’encarregat de
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firmar-les.
4.Les sol·licituds s’han de presentar, com a mínim, amb quinze dies

d’antelació a la data d’inici de l’acció formativa. Les sol·licituds de les conselleries
o organismes de la CAIB s’han de remetre a la Direcció General de la Funció
Pública mitjançant comunicació interior.

La resta de sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la
Conselleria d’Interior o en qualsevol dels llocs que s’estableixen a l’article 38.4
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 4
Procediment per a l’homologació.
1.L’estudi de les peticions d’homologació i l’emissió de l’informe

corresponent l’ha d’emetre la comissió que amb aquesta finalitat té creada
l’IBAP en la Resolució del conseller d’Interior, de 12 de juny de 2000. En cas de
petició d’homologació d’una acció formativa organitzada per la Universitat de
les Illes Balears, s’incorporarà a la Comissió un funcionari de la Direcció General
d’Universitat, qui serà nomenat pel director general d’aquesta.

2.Examinades les sol·licituds, la Comissió d’Homologació de l’IBAP
emetrà un informe i elevarà la proposta al director general de la Funció Pública,
qui dictarà resolució en què es concedirà o denegarà l’homologació o ampliació
de documentació, en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
presentació de la sol·licitud. Aquest termini quedarà interromput en cas que el
sol·licitant hagi d’aportar nova documentació o informació.

Article 5
Actuacions de comprovació.
La Direcció General de la Funció Pública, a través de l’IBAP, pot dur a

terme totes les actuacions de comprovació que consideri convenients sobre el
desenvolupament de l’acció formativa. A aquest efecte, es poden fer visites a les
sessions d’aquestes, així com recaptar la informació adient.

Article 6
Documentació acreditativa del desenvolupament de l’acció formativa.
En les accions formatives organitzades per l’Administració de la CAIB, les

persones encarregades de gestionar-les han d’entregar al responsable de formació
de la conselleria o organisme organitzador, en el termini d’un mes comptador des
de l’acabament d’aquesta acció formativa, la documentació que més avall
s’indica. Quan l’organitzador sigui aliè a l’Administració indicada, aquest ha de
presentar a la seu de l’IBAP la documentació que a continuació s’indica, dins del
termini esmentat. La documentació que s’ha de presentar és la següent:

1.Memòria de desenvolupament de l’acció formativa.
2.Full emplenat amb les signatures dels assistents.
3.Relació certificada dels alumnes que han assistit, com a mínim, al 80%

de les hores lectives de l’acció formativa, i que l’han superada amb aptitud.
4.Prova o criteris d’avaluació realitzats.
5.Avaluació que els alumnes han fet sobre l’acció formativa. A aquest

efecte, es poden utilitzar els qüestionaris utilitzats per l’IBAP.
6.Quan es tracti d’accions formatives, i el seu organitzador sigui aliè a

l’Administració de la CAIB, s’han d’entregar, a més dels documents indicats en
els apartats anteriors d’aquest article, els diplomes d’aprofitament o certificats
d’assistència expedits.

Article 7
Expedició de diplomes o certificats.
1.Una vegada realitzada l’acció formativa d’acord amb les condicions

indicades en la Resolució d’homologació o, si n’és el cas, d’ampliació,
l’organitzador expedirà un diploma d’aprofitament d’aquells alumnes que hagin
assistit a un 80%, com a mínim, de les hores de l’acció formativa, i que l’hagin
superada, per haver acreditat un bon coneixement de la matèria mitjançant la
superació de les proves corresponents o dels treballs pràctics que el professor
consideri oportuns.

2.Als alumnes que hagin assistit al 80%, com a mínim, de les hores de
l’acció formativa però que no l’hagin superada amb aptitud, se’ls expedirà un
certificat d’assistència.

3.Quan es tracti d’accions formatives de l’Administració pública de la
CAIB, s’ha de fer el procediment que a continuació s’indica:

a) El responsable de formació de la conselleria o organisme de
l’administració que l’hagi organitzat, d’acord amb la documentació que li hagi
entregat la persona encarregada de gestionar l’acció formativa, ha de comprovar
si s’han complit els requisits perquè puguin expedir-se els diplomes o certificats.
En cas que s’hagin complit, ho farà constar per escrit, expedirà els diplomes o
certificats, i els passarà, juntament amb un escrit de comprovació, al secretari
general tècnic corresponent perquè els firmi.

b) Una vegada firmats els diplomes o certificats, el secretari general
tècnic, a través de la persona o institució que hagués sol·licitat l’homologació, els
remetrà al director de l’IBAP perquè en doni la conformitat.

4.En les accions formatives en què l’organitzador sigui aliè a l’Administració
de la CAIB, els diplomes o certificats, una vegada firmats, s’han de presentar a
l’IBAP perquè el director, si els considera correctes, els conformi, ja que han de
complir tots els requisits que s’estableixen en aquesta Ordre.

5.Els diplomes i els certificats en què no consti la conformitat firmada pel
director de l’IBAP mancaran dels efectes derivats de l’homologació.

6.La inassistència superior al 20% de les hores de l’acció formativa, encara
que sigui justificada, impossibilita la concessió dels diplomes d’aprofitament i
també dels certificats d’assistència.

Article 8
Registre
Els cursos validats o homologats per la Direcció General de la Funció

Pública han de ser registrats a la base de dades corresponent de l’IBAP.

Article 9
Revocació de l’homologació
La Direcció General de la Funció Pública revocarà l’homologació o la seva

ampliació en cas que l’acció formativa no es realitzi amb les condicions
establertes en la Resolució per la qual es va concedir aquella o la seva ampliació,
i quedaran nuls de tot dret els efectes derivats d’una o de l’altra.

Disposició addicional
Excepcionalment es poden establir convenis amb altres institucions

públiques o privades diferents de les previstes en l’art. 1 d’aquesta Ordre, per
homologar accions formatives organitzades per elles, sempre que tenguin
l’experiència acreditada en la formació de recursos humans de grans organitzacions
o en àrees de coneixement relacionades amb les administracions públiques.

Disposició final primera
La referència al 80% d’hores d’obligada assistència a les accions formatives

s’ha d’entendre sempre referida a la modalitat presencial de les que es descriuen
a l’apartat C de l’article 3 d’aquesta Ordre.

Disposició final segona
El director general de la Funció Pública dictarà totes les resolucions que

siguin necessàries per a l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta Ordre.

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

Marratxí, 23 de juliol de 2001

EL CONSELLER D’INTERIOR
Josep M. Costa i Serra

ANNEX I

SOL·LICITUD D’HOMOLOGACIÓ D’ACCIÓ FORMATIVA

1. SOL·LICITANT

NOM/RAÓ SOCIAL:                                                      CIF/NIF:

DOMICILI SOCIAL:

ADREÇA:

LOCALITAT:

NATURALESA JURÍDICA(I):

OBJECTE SOCIAL(I):

REPRESENTANT LEGAL(I):
                 NOM I LLINATGES:
                CÀRREC:
                 DNI:
                 ADREÇA:
                 LOCALITAT:

2. PERSONA ENCARREGADA DE LA GESTIÓ DEL CURS

NOM I LLINATGES:

ADREÇA:

LOCALITAT:                         TELÈFON:                        FAX:

3. ACCIÓ FORMATIVA QUE S’HA D’HOMOLOGAR

DENOMINACIÓ:                                        NRE. EDICIONS:

4.-DECLARACIÓ, LLOC, DATA I SIGNATURA

Declar sota la meva responsabilitat que són certes les dades que figuren en
aquesta sol·licitud.

                            ,             d                                                        de 200
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SIGNATURA DEL SECRETARI GENERAL/  REPRESENTANT LE-
GAL I SEGELL

(I) No cal emplenar aquest apartat quan sigui una conselleria de
l’Administració autonòmica o una corporació local.

ANNEX II

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA
(EMPLENAR UNA FITXA PER CADA UNA DE LES ACCIONS)

A) DENOMINACIÓ

B)RELACIÓ AMB LES FINALITATS DE L’ESCOLA
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

     I AMB LES NECESSITATS FORMATIVES DELS EMPLEATS
PÚBLICS.

C) MODALITAT (1)

Presencial .................... A distància ...................... Ambdues ..........................

En les modalitats a distància i ambdues, especificau el nombre d’hores
dedicades a:

Tutories amb formadors: Presencial ............................................
A distància ..........................................
Estudi .................................................................

D) ORGANIZACIÓ DEL PROCÉS DE FORMACIÓ (1)

Individual ………….. Grupal ………… Nre. d’edicions: ……………..

Nre. de participants per edició: ……………………………

E) NRE. D’HORES DE L’ACCIÓ FORMATIVA PER EDICIÓ (2)

Total …...……… Teòriques ……...…….. Pràctiques ….......…………

Activitats complementàries …………….................

F) LLOC, DATA I HORARIS DE L’ACTIVITAT

G) DESTINATARIS (Participants)  (Característiques de col·lectiu)

H) OBJECTIUS

 I) CONTINGUT I PROGRAMA

J) NOM I LLINATGES DELS PROFESSORS

K) CARACTERÍSTIQUES DELS LOCALS ON S’IMPARTIRÀ L’ACCIÓ
FORMATIVA

L) MATERIAL DIDÀCTIC

M) MITJANS AUDIOVISUALS, INFORMÀTICS O D’ALTRES
MITJANS

N) PUBLICITAT QUE ES DONARÀ DE LA CONVOCATÒRIA

Ñ) CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DELS ASSISTENTS (3)

O) CONTROL D’ASSISTÈNCIA

P) PROVES D’APROFITAMENT O TREBALL PRÀCTIC PER AVA-
LUAR ELS ALUMNES (4)

Q) FORMA PART D’UN PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL
SOL·LICITANT(1)

SI …………. NO ……………..

   Accions formatives que integren el programa de formació, mitjans i
disponibles per a l’execució.

(1) Assenyalau amb una X allà on calgui.
(2) Mínim de 10 hores.
(3) S’haurà de fer partint d’una publicitat de l’acció formativa prou

difosa ( llevat que s’imparteixin per una conselleria o organisme i tengui el
caràcter d’una formació necessària per a determinats col·lectius), entre tots els
destinataris i que no resulti discriminatòria.

(4) S’hauran d’exigir proves d’aprofitament teoricopràctiques o la
realització de treballs pràctics amb especificació dels criteris d’avaluació.

— o —-
Núm. 15755

Resolució del conseller d’Interior per la qual es fa pública la
proposta definitiva d’adjudicacions i el nomenament dels
funcionaris que han obtingut places incloses al concurs per al
proveïment de llocs de treball de l’Administració de la CAIB,
convocat mitjançant en Decret 105/2000, de 7 de juliol (BOIB
núm. 86 EXT, de 14 de juliol), afectades pel recurs de reposició
interposat per la Sra. Francisca Sureda Parera.

Per  Resolució del conseller d’Interior es va ordenar la publicació  de la
Proposta definitiva d’adjudicació de llocs de treball objecte del concurs assenyalat
a l’encapçalament, i es va publicar en el BOIB núm. 6, de 13 de gener de 2001.
A l’annex 1 de la Resolució indicada, figura la plaça de cap del Negociat XIV de
la Secretaria General Tècnica de la Conselleria d’Obres Públiques, Vivenda i
Transport, adjudicada definitivament a la Sra. Catalina Gayá Batle, amb una
puntuació de  09,1670.

La Sra. M. Francisca Sureda Parera interposà recurs de reposició contra la
Resolució indicada en el  paràgraf anterior.

El conseller d’Interior, mitjançant la  Resolució  de 12 de març de 2001,
estimà el recurs de reposició interposat per la Sra. Mª. Francisca Sureda Parera
contra la Resolució del conseller d’Interior de 8 de gener de 2001 que va fer
pública la llista definitiva d’adjudicació de la convocatòria de provisió de llocs
de feina de l’Administració de la CAIB, convocada pel Decret 105/2000, de 7 de
juliol.

Al mateix temps, amb la  Resolució assenyalada anteriorment, el conseller
d’Interior  acordà:

1.Anular l’adjudicació otorgada per Resolució del conseller d’Interior
publicada en el BOIB núm. 6 de 13 de gener de 2001, per la que es fa pública la
proposta definitiva d’adjudicació i nomenament de la Sra. Gayá Batle a la plaça
de cap del Negociat XIV F01110512.

2.Donar trasllat de la resolució a la Comissió de Valoració B ó C perquè
procedís  a l’adjudicació de la plaça de cap del Negociat XIV, d’acord amb
l’establert a la resolució del recurs, i que l’adjudicació resultant produís els
efectes corresponents respecte a terceres persones que es vessin afectades, al seu
cas.

Vista la proposta d’adjudicació definitiva de la Comissió Tècnica de
Valoració del grup B o C del concurs per al proveïment de llocs de treball de
l’Administració de la CAIB;  de les places afectades per la Resolució del conseller
d’Interior de 12 de març de 2001, d’acord amb el que disposa el punt 7 de la Base
Novena, de l’Annex I del Decret 105/2000, de 7 de juliol.

RESOLC

PRIMER.- Ordenar la publicació al BOIB, com a Annex d’aquesta
Resolució, de la proposta definitiva d’adjudicació dels llocs afectats  per la
Resolució del conseller d’Interior de 12 de març de 2001, per la qual s’estima el
recurs de reposició interposat per la Sra. María Francisca Sureda Parera contra la
resolució del conseller d’Interior de 8 de gener de 2001 que fa pública la llista
definitiva d’adjudicació de la convocatòria per al proveïment de llocs de treball
de l’Administració de la CAIB, convocat mitjançant Decret 105/2000, de 7 de
juliol, efectuada per la comissió de valoració del grup B o C.

SEGON.- Ordenar la publicació al BOIB dels nomenaments dels funcionaris
que han obtingut plaça, d’acord amb la proposta definitiva d’adjudicació a que
es refereix l’apartat anterior.

TERCER.- El termini de presa de possessió de la nova destinació obtinguda
serà de tres dies hàbils si la destinació radica a la mateixa localitat a la qual ja
estava destinat, o d’un mes, si la nova destinació radica a localitat distinta. En els
casos que el sol·licitant ho demani i a més a més ho justifiqui degudament, el
conseller d’Interior li podrà concedir una pròrroga del termini, tal com exposa el
punt b), de l’apartat 5, d’aquesta base.

QUART.- El termini de presa de possessió començarà a comptar l’endemà


