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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Palma, 17 de setembre de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
EL conseller d'Economia, Hisenda I Innovació
Luis Ángel Ramis de Ayreflor Cardell

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 16791
Resolució de concessió d'aigües subterrànies en el terme municipal de Felanitx. Expte. Refª.: CAS-1186.
Direcció General de Recursos Hídrics
El Director General de Recursos Hídrics ha dictat resolució, per la qual
s’acorda:
Atorgar a la Comunidad de Usuarios del pozo de “Sa Sangonera”, la concessió referència CAS-1186, per a l´aprofitament d´un cabal màxim instantani
de 1 l/s (3.600 l/h) i un volum màxim de 3.000 m3/any de les aigües subterrànies procedents d’una captació situada en la finca “La Sangonera”, del terme
municipal de Felanitx, amb destinació a distribució d’aigua a parcel·les per a ús
domèstic i agrícola, d’acord amb les condicions que en la dita Resolució s’indiquen.
Palma, 16 de setembre de 2004
EL DIRECTOR GENERAL DE
RECURSOS HÍDRICS
Joan Crespí i Capó

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 16789
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 14-09-2004, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu
laboral de l’empresa “DORNIER, S.A.”
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 167 (Llibre 3, assentament 3)
Codi del conveni: 0702491.La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa
“Dornier, S.A.” (c/ Pascual Ribot 3, 1, 3ª, de Palma), han subscrit el seu Conveni
Col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, i l’art. 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de
gener (BOE del 14.01.99);
RESOLC:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió negociadora.
2.- Publicar aquesta resolució, i el conveni esmentat, en el BOIB.
(Vegeu-ne el text del conveni a la versió castellana)
Palma, 14 setembre de 2004
La directora general de Treball iSalut Laboral.
Margalida G. Pizà Ginard

—o—

25-09-2004

Num. 16742
Ordre de 14 de setembre de 2004 per la qual s'estableix el règim
d'autorització de centres privats de formació d'adults per impartir ensenyaments equivalents al graduat en ensenyament secundari obligatori.
El títol III de la Llei orgànica de Qualitat de l'Educació regula la formació
permanent de les persones adultes com un dels elements essencials per fer efectiu l'aprenentatge al llarg de tota la vida, que es facilita a través de la modalitat
d'ensenyament presencial i la modalitat a distància, orientada fonamentalment a
cobrir l'ensenyament bàsic obligatori.
Igualment informa l'esmentada Llei orgànica que les Administracions
educatives promouran actuacions amb altres administracions i institucions o
entitats per desenvolupar els ensenyaments per a les persones adultes.
Per poder desenvolupar l'esperit i la lletra de la LOCE, el Govern de les
Illes Balears ha iniciat els tràmits pertinents a l'objecte de sotmetre a estudi i
portar a bon terme una Llei d'educació permanent de les persones adultes que,
junt amb les seves disposicions reglamentàries, fixarà el model adequat dels
centres que hauran d’impartir aquests ensenyaments tant en l'àmbit públic com
en el privat.
En aquests moment l'Administració Autonòmica de les Illes Balears,
actuant amb una total col·laboració amb altres ens administratius i de forma
especial amb les administracions locals, compleix la ressenyada funció docent
en una àmplia xarxa de centres docents que, entre altres tenen l'objectiu fonamental d’impartir ensenyaments equivalents al graduat en ensenyament secundari obligatori.
Fins al passat curs escolar diversos centres privats es trobaven autoritzats
com a centres d'Educació Permanent d'Adults per impartir ensenyaments equivalents al nivell d'Educació General Bàsica, si bé a causa del previst en la seva
pròpia normativa i, de forma especial a l'Ordre de 23 de maig de 2003 es va disposar l'extinció de l'autorització per impartir ensenyaments d'adults destinats a
l'obtenció del Graduat Escolar, i existeix en aquests moments un buit complet
en referència a possibles ensenyaments d'adults en centres privats.
La llibertat de creació de centres docents consagrada a l'art. 27.6 de la
Constitució Espanyola i concretada a partir de l'any 1985 amb la Llei orgànica
reguladora del Dret a l'Educació i mantinguda i reforçada per la Llei orgànica
10/2002 de 23 de desembre de Qualitat de l'Educació ha de coordinar-se necessàriament amb el deure de l'Administració d'assegurar que els centres docents
reuneixin els requisits mínims per poder desenvolupar la funció que tenen encomanada, garantint el dret dels alumnes a rebre l'educació pertinent dins dels
límits de qualitat necessaris.
El Reial decret 1537/2003 de 5 de desembre estableix els requisits mínims
dels centres que imparteixin ensenyaments escolars de règim general sense procedir a regular aquells que havien de tenir els centres encarregats de l'Educació
de Persones Adultes, fixant únicament en la seva disposició addicional primera,
apartat dos que podran existir centres específics d'Educació d'Adults, que es
regiran per la legislació vigent al respecte.
En la mesura que es consolidi el desenvolupament normatiu iniciat amb
l'avantprojecte de Llei d'educació de Persones Adultes és necessari dictar unes
disposicions provisionals que tinguin com a objecte l'autorització provisional de
centres privats per impartir ensenyaments equivalents al graduat en ensenyament secundari obligatori, establint un curs processal i garantia dels Drets de
l'administrat i, en conseqüència, he tingut a bé disposar:
Primer
Podran sol·licitar autorització provisional per a l'obertura i funcionament
de centres privats per impartir ensenyaments equivalents al graduat en ensenyament secundari obligatori totes les persones, físiques o jurídiques, que de conformitat amb l'art. 2 del Reial decret 332/1992 puguin sol·licitar l'obertura i funcionament de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general.
Segon.
1. Serà imprescindible per concedir l'autorització que els centres disposin dels efectius materials i personals mínims per impartir els estudis d'educació
bàsica de persones adultes prevista en l'Ordre d'aquesta conselleria de data 19
de juliol de 2002.
2. Als efectes previstos en el paràgraf anterior es consideren requisits
mínims:
·
Una aula per a cada un dels dos cursos d'ensenyaments inicials i dues
aules per a ensenyaments d'educació secundària. Cada aula haurà de tenir una
superfície d'1.5 metres quadrats per alumne amb un mínim de 30 metres quadrats.
·
Una aula d'ús polivalent amb instal·lacions de laboratori.
·
Una sala de biblioteca i informàtica.
·
Lavabos i serveis higiènics sanitaris adequats al nombre d'alumnes i
professors del centre.
·
Espais suficients per a direcció, secretaria i activitats de coordinació
i orientació.
·
Una sala de professors amb l’espai adequat al nombre de places
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docents.
·
Un professor per cada un dels cursos d'ensenyaments inicials amb
títol de mestre.
·
Un professor per a cada aula d'ensenyaments d'educació secundària
tenint present que els dos primers cursos d'ESPA poden ser impartits indistintament per mestres o professors de secundària mentre que els dos últims han de
ser-ho per professors de secundària.
Tercer
L'expedient d'autorització per a l'obertura i funcionament de centres privats de formació d'adults s'iniciarà a instància de part, mitjançant sol·licitud dirigida a la Direcció General de Planificació i Centres i que contindrà les següents
dades:
1. Persona física o jurídica que promou el centre.
2. Denominació específica que proposa.
3. Localització geogràfica del centre.
4. Nombre d'unitats i places escolars que pretenen crear-se.
5. Plànol de les instal·lacions.
6. Projecte organitzatiu i pla de treball.
7. Relació del professorat que impartirà els ensenyaments amb indicació expressa de la titulació que té.
Quart
Rebuda la sol·licitud amb els documents acompanyats la Direcció General
de Planificació i Centres sol·licitarà informe a la Inspecció Educativa amb referència a les dades exigides en el punt tercer.
Cinquè
La sol·licitud i l'informe de la Inspecció Educativa serà elevada al
Director General de Planificació i Centres, degudament informada pel Servei
d'Adults, que resoldrà en un termini inferior a dos mesos. Si hi hagués deficiències en la documentació presentada es procedirà al tràmit de vista i audiència de
l'interessat anteriorment a la Resolució pertinent.
Sisè
La resolució que autoritzi l'obertura i funcionament d'un centre docent
fixarà expressament que es tracta d'una autorització provisional fins a l'entrada
en vigor de la normativa que s'està elaborant i contindrà les següents dades:
1. Titular del centre.
2. Domicili i localitat
3. Denominació específica.
4. Ensenyaments que s'autoritzen.
5. Nombre d'unitats o places escolars autoritzades.
La modificació de qualsevol d'ells requerirà prèvia autorització administrativa.
Setè
L'autorització d'obertura i funcionament del centre entrarà en vigor a partir del moment en què fixi la resolució i en el mateix s’impartiran els ensenyaments autoritzats d'acord amb l'ordenació acadèmica.
Vuitè
Quan un centre autoritzat deixi de complir els requisits exigits per a l'autorització, l'Administració educativa podrà revocar-la, previ el tràmit de vista i
audiència al titular del centre, mitjançant una resolució motivada del Director
General de Planificació i Centres.
Disposició Transitòria
Els centres que ja tenien autorització per impartir ensenyaments de persones adultes conduents a l’obtenció del títol de graduat escolar queden autoritzats, de manera provisional i per al curs escolar 2004-05 per impartir ensenyaments equivalents als de graduat en educació secundària obligatòria, si així ho
demanen. En aquest cas, han de presentar davant la Direcció General de
Planificació i Centres una sol·licitud acompanyada de la relació del professorat
que impartirà els ensenyaments esmentats, la titulació que tenen i una declaració jurada on consti que, en el termini d’un any, sol·licitaran l’autorització que
es regula en aquesta Ordre.
Disposició final
La present Ordre entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Francesc Fiol Amengual
Palma, 14 de setembre de 2004

—o—

25-09-2004
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Num. 16741
Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es du a
terme el procediment de modificació del concert educatiu al centre “Nuestra Señora de la Consolación” de Palma per al curs
2004-2005.
Vista la proposta del director general de Planificació i Centres de 14 de
setembre per la qual es proposa iniciar la modificació del concert educatiu subscrit amb el centre Nuestra Señora de la Consolación de Palma.
Atès que la Comissió de Centres Concertats manifestà a la seva reunió de
data 20 de juliol la seva conformitat a la concertació de l’esmentada aula sempre que aquesta fos autoritzada.
Vist que mitjançant resolució d’aquesta conselleria de data 10 de setembre es va autoritzar l’ampliació d’una unitat d’educació infantil al centre.
Examinada la documentació de l’expedient esmentat i complerts els tràmits procedimentals previstos en la legislació vigent, el conseller d'Educació i
Cultura, de conformitat amb el que disposen els articles 3 i 24 del Reial decret
2377/85, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques
sobre concerts educatius, com també les previsions legals del Decret 38/1998 de
20 de març, modificat pel Decret 71/1998 de 17 de juliol, d'aquesta comunitat
autònoma pels quals s'estableix el règim de concerts i convenis del segon cicle
d'educació infantil, dicta la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar la modificació dels concerts educatius amb el centre privat Nuestra Señora de la Consolación de Palma.
Segon. El nombre d'unitats concertades per nivells que tindran a partir del
curs 2004/05 seran:
Nivell educatiu
Educació infantil
Educació primària
ESO I
ESO II

Unitats
4
6
2
2

Tercer. El director general de Planificació i Centres notificarà als interessats el contingut d'aquesta Resolució, com també la data, el lloc i l'hora en què
hauran de comparèixer per signar el document administratiu del concert educatiu. Entre la notificació i la signatura del document hi haurà un termini mínim
de quaranta-vuit hores.
Quart. Les modificacions dels concerts educatius aprovades per aquesta
Resolució s'han de formalitzar mitjançant diligència que subscriuran el conseller d'Educació i Cultura i els titulars dels centres corresponents o la persona
amb representació legal degudament acreditada.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent a la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o recurs de reposició
davant aquesta Conselleria de conformitat al que es disposa a l’art. 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
EL CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
Francesc Fiol Amengual
Palma, 15 de setembre de 2004.

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 16764
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 10 de setembre de 2004, per la qual es fan públiques les subvencions pagades l’any 2003 en execució del Programa IFOP
En compliment del que està previst a l’article 3.4 del RD 3448/2000 de 22
de desembre pel qual s’estableix la normativa bàsica de les ajudes estructurals
en el sector pesquer es fa pública la relació de beneficiaris que han percebut ajudes de l’aplicació pressupostària que figura als annexes.
Es fa constar que el finançament d’aquestes ajudes és amb càrrec a fons
de l’Instrument Financer de Pesca (IFOP), Ministeri d’Agricultura, Pesca i

