
3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 24935

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de novem-
bre de 2009 per la qual es modifica l’autorització del centre pri-
vat Es Liceu de Marratxí amb l’ampliació d’una unitat educati-
va amb currículum propi 

Antecedents
1. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 de novembre de

2008 (BOIB núm. 178, de 20 de desembre de 2008) autoritzà el centre privat Es
Liceu de Marratxí (codi: 07006664) amb la configuració següent: 6 unitats d’e-
ducació infantil de segon cicle, 12 unitats d’educació primària, 8 unitats d’edu-
cació secundaria, 1 grup del CFGM de comerç, 2 grups del CFGM d’explotació
de sistemes informàtics, 1 grup de CFGM de cures auxiliars d’infermeria i 1
grup de CFGS d’educació infantil.

2. La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 16 de juliol de
2009 (BOIB núm. 113, de 4 d’agost de 2009), per la qual s’autoritzà la supres-
sió d’1 grup de CFGM de Comerç i la implantació dels PQPI següents: 1grup
de PQPI d’auxiliar de dependent de comerç, 1 grup de PQPI d’auxiliar d’ofici-
na i 1 grup de PQPI d’auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de comunica-
cions.

3. Amb data 17 de juny de 2009 (NRE 50619/2009, de 22 de juny), la Sra.
María Elena Vidal, presidenta de l’entitat Es Liceu S. Coop., com a representant
de la titularitat del centre privat Es Liceu, presentà la sol·licitud per a l’autorit-
zació d’una unitat educativa amb currículum propi.

4. Amb data 17 de juliol de 2009, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió emeté un informe tècnic favorable del projecte presentat.

5. Amb data 28 de setembre de 2009 (NRE 4324 de 30 de setembre), la
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat emeté un informe tèc-
nic favorable per a l’autorització d’una unitat educativa amb currículum propi
al centre privat Es Liceu.

6. Amb data 2 d’octubre de 2009 (NRS 13742/2009 de dia 6 d’octubre),
la directora general de Planificació i Centres comunicà a la representant de la
titularitat del centre privat l’informe favorable del projecte presentat i la infor-
mà que havia de comunicar a aquesta Direcció General que les instal·lacions
s’adequaven als plànols aprovats, per tal que els serveis tècnics de la Conselleria
poguessin dur a terme la preceptiva visita de comprovació de les obres.

7. Amb data 26 d’octubre de 2009, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, prèvia petició de la presidenta de l’entitat Es Liceu S. Coop., la Sra.
María Elena Vidal, un cop realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de
comprovar que les instal·lacions s’adapten als plànols informats, emeté informe
tècnic favorable.¡

Fonaments de dret
1. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora

del dret a l’educació.
2. Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4 de març), d’educació.
3. Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB del 3 d’abril), de règim jurídic de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26 de juny), pel qual

s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, segons el que determina l’Ordre de 7 de gener de
2004 (BOIB del 15).

5. Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de
centres privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.

6. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 29 de gener de 2009,
per la qual es regula la creació i el funcionament de les unitats educatives amb
currículum propi en centres ordinaris per als nivells obligatoris en centres sos-
tinguts amb fons públics.

7. Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no univer-
sitari.

Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent

Resolució

Autoritzar l’ampliació d’una unitat educativa amb currículum propi al
centre privat Es Liceu.

Modificar l’autorització del centre privat Es Liceu, atorgada per L’Ordre
de la consellera d’Educació i Cultura de 27 de novembre de 2008 (BOIB núm.
178, de 20 de desembre) i l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 16
de juliol de 2009 (BOCAIB núm.113, de 4 d’agost).

Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:

Codi de centre: 07006664
Denominació genèrica: Centre d’educació infantil, d’educació primària i

secundària
Denominació específica: Es Liceu
Titular: Es Liceu, S. Coop.
Domicili: Camí de Sa Cabana, núm. 31
Localitat: Es Pont d’Inca
Municipi: Marratxí

Ensenyaments autoritzats:
educació infantil: 6 unitats
educació primària: 12 unitats
educació secundaria obligatòria: 8 unitats
Cicles formatius de grau mitjà
Explotació de sistemes informàtics: 2 grups
Cures auxiliars d’infermeria: 1 grup
Cicles formatius de grau superior:
Educació infantil: 1 grup
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Auxiliar de dependent de comerç: 1 grup 
Auxiliar d’oficina: 1 grup
Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de comunicacions: 1 grup
UECP: 1 unitat

El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació del
professorat destinat a la unitat autoritzada mitjançant aquesta Resolució. En cas
contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.

El centre que és autoritzat per aquesta Resolució ha de complir la norma
bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de condicions de protecció contra incendis
aprovada pel Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29 d’octubre), i
les condicions higièniques, sanitàries, acústiques, d’habitabilitat, de seguretat i
d’accessibilitat que s’assenyalen a la legislació vigent. Tot això sense perjudici
que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o auto-
nòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les esmentades
condicions correspon als titulars dels centres.

El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.

Palma, 4 de novembre de 2009

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

Num. 25228
Correcció d’errors detectats en la versió catalana i castellana de
la resolució del President de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 30
d’octubre de 2009, mitjançant la qual es fa pública la convoca-
tòria per a la concessió d’ajuts per a la financiació de projectes
d’investigació que incloguin activitats de caràcter acadèmic, cul-
tural e informatiu vinculades al món universitari i que tenguin
com a finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit de les ciències
humanes i socials en el marc de les Illes Balears per al període
2009-2011.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 162 de 5 de novembre
de 2009 es va publicar la resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics
per la que es convoquen ajuts per a la financiació de projectes d’investigació que
incloguin activitats de caràcter acadèmic, cultural e informatiu vinculades al
món universitari i que tenguin com a finalitat l’estudi de temàtiques en l’àmbit
de les ciències humanes i socials en el marc de les Illes Balears per al període
2009-2011.

L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’admi-
nistració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que la rectifi-
cació d’errors materials i de fet en actes i disposicions administratives corres-
ponen a l’òrgan que hagi dictat l’acte o disposició.

Per tot això, dict la següent:
Aprovar la rectificació d’errors comesos en la Resolució indicada que es

detallen a continuació:
- En el primer paràgraf del punt 2 de la versió castellana 
On diu:
(...) las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin finalidad lucrativa

(...)

Ha de dir:
(...) las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin finalidad

lucrativa (...)
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- En l’apartat 1º del punt 4 de la versió castellana
On diu: 
El importe máximo anual de la ayuda (...)

Ha de dir: 
El importe máximo de la ayuda (...)

- En l’apartat 1º del punt 14
On diu:
Les dates màximes per a la presentació dels comptes justificatius parcials

anuals seran obligatòriament el 20 de novembre de 2009, 2010 i 2011, (...)

Ha de dir:
Les dates màximes per a la presentació dels comptes justificatius parcials

anuals seran obligatòriament, l’any 2009, el 4 de desembre i, els anys 2010 i
2011, el 20 de novembre, (...)

Palma, 13 de novembre de 2009

El president de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Sebastià Serra i Busquets

— o —

Num. 25267
Resolució del  conseller d’Educació i Cultura, de dia 11 de
novembre de 2009, de convocatòria anual per a sol·licitar la con-
solidació personal parcial del complement  retributiu específic de
director

L’article 8 del Decret 81/2004, de dia 17 de setembre, que regula la con-
solidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del
càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears (BOIB núm.
134, de 25-09-2004), determina que la Conselleria d’Educació i Cultura ha d’es-
tablir una convocatòria anual per a què el professorat interessat pugui sol·licitar
el reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu
específic de director. En virtut d’això,

RESOLC

Obrir una convocatòria  per a la sol·licitud del reconeixement de la con-
solidació personal parcial del complement retributiu específic de director, d’a-
cord amb el que determina el Decret 81/2004, de 17 de setembre, modificat pel
Decret 136/2007, de 31 d’octubre, (BOIB núm. 167, de 8 de novembre de
2007).

BASES

1. Requisits dels beneficiaris.

1.1 Poden participar-hi els funcionaris de carrera nomenats directors de
centres docents públics no universitaris de les Illes Balears a partir de l’1 de
juliol de 1996, d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
o la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, o la
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació  i el
govern dels centres docents, i que han completat algun dels períodes de mandat
com a director, d’acord amb les lleis orgàniques  abans esmentades per les quals
foren nomenats.

1.2 Haver cessat en el càrrec.

1.3 Estar en situació d’actiu i en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

2. Forma

Per a participar en aquest procediment, les persones interessades han fer
una sol·licitud, segons el model de l’Annex 1, a la Direcció General de Personal
Docent.

3. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals compta-
dors a partir del  dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució.

4. Procediment

Segons l’article 9 del Decret 81/2004, el procediment ha de constar de
dues fases: la comprovació dels requisits establerts i la valoració de l’exercici
del càrrec de director.

La comprovació dels requisits establerts la realitzarà la Direcció General
de Personal Docent, la qual  publicarà una llista dels aspirants admesos i exclo-
sos als taulers d’anuncis de la Conselleria i a la seva  pàgina Web  http://dgpdo-
cen.caib.es obrint un termini de 10 dies hàbils per tal que les persones interes-
sades puguin formalitzar les al·legacions pertinents.

La valoració de l’exercici del càrrec, segons determina el Decret 81/2004,
serà competència de la Comissió de Valoració, la qual demanarà al Departament
d’Inspecció Educativa un informe de cada sol·licitant, en funció dels criteris
establerts a l’article 7 del Decret esmentat. Una vegada rebuts i analitzats els
informes per part de la Comissió es procedirà a la valoració de la funció direc-
tiva que  s’expressarà en els termes de «positiva» o «no positiva». Aquells direc-
tors  nomenats  per un segon o més mandats tindran valorats  de forma positiva
els mandats anteriors.

5. Resolució final

Un cop realitzada la valoració, com a resultat final d’aquesta convocatò-
ria, la Conselleria d’Educació publicarà als taulells d’anuncis de la Direcció
General de Personal Docent, en les Delegacions Territorials d’Eivissa i Menorca
i en la seva pàgina Web http://dgpdocen.caib.es la Resolució final en què hi
constaran el període o períodes consolidats. 

Contra aquesta Resolució final que exhaureix la via administrativa,  es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’ende-
mà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

No obstant això, les persones  interessades  poden interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura  en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació, de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6. Efectes

Els efectes econòmics i administratius seran d’1 de juliol de  2009.
Igualment, el percentatge de consolidació s’ha de calcular sobre la base de

l’import del complement retributiu específic del càrrec de director que corres-
pongui al centre de major nivell i categoria que ha servit al  funcionari  per obte-
nir la consolidació.

7. Incompatibilitats

La percepció d’aquest complement retributiu específic per l’exercici del
càrrec de director és incompatible únicament en el cas que el beneficiari exer-
ceixi les tasques de director.

8. Recursos

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publi-
cació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

No obstant això, les persones interessades poden interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura  en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Palma, 11 de novembre de 2009

El conseller d’Educació i Cultura 
Bartomeu Llinàs Ferrà

ANNEX I
Sol·licitud de consolidació de retribució específica per a l’exercici del càrrec

de director de centres docents públics de les Illes Balears 

DADES PERSONALS

Llinatges:                                                                  Nom:
DNI:                                           Telèfon de contacte
Domicili particular:
Codi postal:                      Localitat:                                    Illa:
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