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c) Elaborar i preparar convenis i acords entre la Conselleria de Treball i
Formació i unes altres administracions públiques, entitats públiques o privades,
i amb els distints agents socials.
d) Crear i gestionar bases de dades d’interès laboral.
e) Elaborar estadístiques, informes, programes, estudis i diagnòstics
socials i laborals.
f) Qualsevol altra funció d’assistència tècnica interna que li encomani, en
relació amb aquestes matèries, el director i els altres òrgans de la Conselleria de
Treball i Formació.
3. El càrrec de director adjunt s’assimila a la condició d’alt càrrec de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 9
Dependència orgànica i funcional
El Centre d’Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears depèn orgànicament de la Secretaria General de la Conselleria de Treball i Formació i, funcionalment, del titular de la direcció general que designi el conseller de Treball
i Formació.
Disposició addicional primera
La Conselleria de Treball i Formació durà a terme les actuacions oportunes per dotar els mitjans personals i materials que resultin necessaris per posar
en marxa aquest òrgan.
Disposició addicional segona
Es modifica l’apartat 8 de l’article 2 del Decret 30/2001, de 23 de febrer,
de constitució i règim jurídic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:
8. Auxiliar al Centre d’Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears
en el compliment de les seves funcions, proporcionant les estadístiques necessàries per seguir els resultats de la intervenció, la inserció laboral, professional
i la formació professional.
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nen, mentre romanguin en situació d’actiu, la percepció del complement retributiu corresponent en la proporció, les condicions i els requisits que determinin
les administracions educatives. En tot cas, s’ha de tenir en compte a aquests
efectes el nombre d’anys d’exercici del càrrec de director».
El dret a la percepció d'una part del complement retributiu del complement específic fou atorgat per la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la
participació, l’avaluació i el govern dels centres docents. Al seu article 25.5 preveia que els directors dels centres docents públics nomenats d’acord amb el procediment establert en aquella Llei i que haguessin exercit el seu càrrec amb
valoració positiva, durant el període de temps que cada administració educativa
determinàs, percebrien, mentre restassin en actiu, una part del complement retributiu corresponent, d’acord amb el nombre d’anys d’exercici del càrrec de
director. Per això, malgrat l'esmentat article s'hagi derogat per la Llei 10/2002,
cal incloure els directors afectats per aquella llei en la regulació d'aquest Decret,
ja que la mateixa Llei 9/1995 preveia també que les administracions educatives
establirien les condicions i els requisits per a la percepció d’aquest complement
personal.
D'altra banda, l'article 15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears disposa que correspon a la comunitat autònoma la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats, d'acord amb el que es disposa a l'article 27 de
la Constitució i a les lleis orgàniques que, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 81
d'aquesta, el desenvolupin i sense perjudici de les facultats que atribueix a
l'Estat el número 30 de l'apartat 1 de l'article 149 i de l'alta inspecció per a compliment i garantia del mateix Estat.
Aquesta competència es feu efectiva pel Reial decret 1876/1997, de 12 de
desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la
comunitat autònoma de las Illes Balears en matèria de ensenyament no universitari.
Així doncs, cal fixar la consolidació del complement retributiu específic i
establir el procediment de valoració de l’exercici del càrrec de director dels centres docents públics en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
En virtut d'això, a proposta de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, consultades les organitzacions
sindicals més representatives en el sector de l'ensenyament no universitari, d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerar el
Consell de Govern de dia 17 de setembre de 2004,
DECRET

Disposició derogatòria
Es deroga qualsevol norma que s’oposi al que estableix aquest Decret.
Disposició transitòria

CAPÍTOL I.
NORMES GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Fins que no es nomeni, d’acord amb la normativa aplicable, el director
adjunt del Centre d’Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears, aquest
càrrec serà exercit a tots els efectes per la persona que en començar a vigir
aquest Decret, ocupi el càrrec de subdirector de Planificació de l’Institut de
Salut Laboral de les Illes Balears.
Disposició final primera
Es faculta el conseller de Treball i Formació per dictar totes les disposicions i adoptar totes les mesures que siguin necessàries per desplegar aquest
Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret començarà a vigir el dia 1 de gener de 2005.
Palma, 10 de setembre 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller de Treball i Formació
Cristobal Huguet Sintes

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 16910
Decret 81/2004, de dia 17 de setembre, que regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del càrrec de director als centres docents públics de les
Illes Balears.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
(LOCE) («BOE» 307, de 24-12-2002) determina a l'article 94.3 que «Els directors dels centres públics que hagin exercit el càrrec amb valoració positiva
durant el període de temps que cada Administració educativa determini, mante-

Aquest Decret regula la consolidació personal de part del complement
retributiu específic per l’exercici del càrrec de director establerta per al professorat que pertanyi als cossos o escales a què fan referència la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació i la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i que hagi desenvolupat aquesta tasca en els centres docents públics de les Illes Balears gestionats per
la Conselleria d'Educació i Cultura.
Article 2. Requisits per a la consolidació del complement específic
El professorat que ha de percebre la part consolidada del complement
específic ha de ser funcionari de carrera en situació d’actiu en l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i en exercici de la docència, però sense
ser membre de l’equip directiu del centre, ni estar afectat per cap de les incompatibilitats previstes a l’article 6 d’aquest Decret i a més ha de complir algun
dels següents requisits:
Haver estat nomenat per a l’exercici del càrrec de director d’acord amb la
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació o d´acord
amb el procediment que establí la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de
la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents, i ha d'haver completat algun o alguns dels períodes de mandat que preveia l’article 24 de la Llei
esmentada. En aquest cas, té dret a consolidar, prèvia valoració positiva de l’exercici del càrrec, la part del complement propi d’aquest càrrec que s’indica a
l’article 3 d’aquest Decret.
Article 3. Percentatge de consolidació
El percentatge de consolidació respecte del complement retributiu específic de director de centre docent públic depèn del temps d’exercici del càrrec de
director de la forma següent:
a) Per un període igual o superior a quatre anys, però inferior a vuit, d’exercici del càrrec: el 25%.
b) Per un període igual o superior a vuit anys, però inferior a dotze, d’exercici del càrrec: el 40%.
c)Per un període igual o superior a dotze anys d’exercici del càrrec: el
60%.
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Article 4. Determinació de l’import
1. L’import del complement de consolidació s’ha de determinar calculant
el percentatge corresponent segons el que disposa l’article 3, sobre la base de
l’import del complement retributiu específic que correspongui al càrrec de
director en el moment de la consolidació i relatiu al nivell i la categoria del centre docent que hagi servit al funcionari per obtenir la consolidació.
2. En el cas de completar el període o períodes, en l’exercici de la direcció, en centres de diferent nivell educatiu o de diferent categoria, per al càlcul
de l’import del complement de consolidació indicat al paràgraf anterior el percentatge corresponent s’ha d’aplicar al complement de director que correspongui al centre de major nivell i categoria.
Article 5. Actualització del complement de consolidació
L’import del complement personal de consolidació del complement específic de director s’ha d’incrementar anualment en el mateix percentatge que la
corresponent Llei de pressuposts generals de cada any determini per a les retribucions bàsiques dels funcionaris.
Article 6. Incompatibilitats
La percepció del complement personal de consolidació del complement
específic de director és incompatible amb la percepció del component singular
del complement específic per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern i de
llocs de feina docents singulars. Si n’és el cas, els funcionaris afectats per aquesta incompatibilitat han d’optar per la percepció de només un d’aquests complements.
CAPÍTOL II.
AVALUACIÓ
Article 7. Criteris d’avaluació per a la valoració de l’exercici de director
La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’establir, per poder dur a terme
el que disposa l’article 2 d’aquest Decret, el procediment per a la valoració de
l’exercici del càrrec de director a centres docents públics. Aquesta valoració
s’ha de realitzar en funció de la consideració del grau de co0mpliment dels criteris següents per part del sol·licitant al llarg de l'exercici de la seva funció de
director:
a) Elaboració i seguiment del projecte educatiu del centre, inclosos el
reglament de règim interior i el projecte lingüístic, la programació general anual
i la memòria de final de curs, com altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura.
b) Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent del centre,
i impuls de la participació en aquests dels diversos col·lectius de la comunitat
educativa.
c) Organització i gestió dels recursos humans i materials per proporcionar
una oferta educativa àmplia i ajustada a les demandes socials.
d) Impuls i posada en marxa de programes institucionals i iniciatives d’innovació i formació que hagin millorat el funcionament del centre.
e) Afavoriment de la convivència i les relacions entre els membres de la
comunitat escolar, i resolució de conflictes.
f) Disponibilitat per atendre l’alumnat i les seves famílies, oferir-los informació i respondre les seves demandes.
g) Organització d’activitats extraescolars i establiment de vies de
col·laboració amb institucions, organitzacions i serveis que afavoreixin l’obertura del centre i que el connectin amb l’entorn.
h) Dinamització de l’atenció a la diversitat de l’alumnat, especialment a
través de l’elaboració i seguiment del projecte d’intervenció educativa i altres
projectes que en el seu moment consideri la Conselleria d’Educació i Cultura.
i) Exercici de les competències que, en matèria de gestió econòmica,
administrativa i de personal, atorga la legislació vigent al director d’un centre
docent públic.
CAPÍTOL III.
PROCEDIMENT
Article 8. Convocatòria
La Conselleria d’Educació i Cultura ha de realitzar anualment la convocatòria perquè el professorat que compleixi els requisits indicats a l’article 2
d’aquest Decret, pugui sol·licitar el reconeixement de la consolidació personal
parcial del complement retributiu específic per l’exercici del càrrec de director.
Aquesta convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 9. Fases del procediment
El procediment de reconeixement de la consolidació personal parcial del
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complement retributiu específic per l’exercici del càrrec de director, ha de constar de dues fases: la comprovació dels requisits establerts i la valoració de l’exercici del càrrec de director, en la forma que es determinin.
Article 10. Duració del procediment i efectes de la Resolució
1. La duració màxima del procediment, que ha de començar amb la publicació de la convocatòria esmentada a l’article 8 i ha d’acabar amb la publicació
d’una Resolució del conseller d’Educació i Cultura on consti la relació nominal
del professorat que ha superat el procés amb el percentatge de consolidació personal que li correspongui, ha de ser de sis mesos.
2. No obstant això, la Resolució esmentada ha de retrotreure els seus efectes econòmics i administratius a la data en què la persona interessada va deixar
d’exercir el càrrec de director, sense perjudici del que disposa l’article 6 d’aquest Decret sobre incompatibilitats.
Article 11. La Comissió de Valoració
1. La ponderació dels requisits i dels mèrits dels aspirants és competència
d'una comissió específica, denominada la Comissió de Valoració, que ha d'elevar al conseller d’Educació i Cultura la proposta de resolució de reconeixement,
en el seu cas, de la consolidació del complement retributiu a què fa referència
aquest Decret.
2. La Comissió de Valoració ha de ser designada pel conseller d'Educació
i Cultura en cada convocatòria i estarà formada per:
a) El director general de Personal Docent o persona en qui delegui, que ha
d’actuar com a president.
b) El director general d’Ordenació i Innovació Educativa o persona en qui
delegui.
c) El cap del Departament d’Inspecció Educativa o persona en qui delegui.
d) Dos directors de centres docents públic que, o bé s'hagin elegit d'acord
amb els articles 86, 87, 88 i 89 de la LOCE i el seu desplegament, preferentment
amb las categoria de director; o bé posseeixin l’acreditació en la funció directiva i hagin estat elegits pel Consell Escolar del centre respectiu. Un d'ells serà
director d’un centre d’educació primària i l’altre d’un centre d’educació secundària.
e) Un funcionari de la Direcció General de Personal Docent, que ha d’actuar com a secretari de la Comissió, amb veu, però sense vot.
f) Un representant per cadascuna de les organitzacions sindicals presents
a la Mesa Sectorial d’Educació, que han d’actuar com a membres de la
Comissió, amb veu, però sense vot.
3. La Comissió de Valoració ha de coordinar i supervisar el procediment
a què fa referència aquest Decret i, en l'exercici de les seves funcions, pot demanar al Departament d'Inspecció Educativa els informes corresponents que, d'acord amb el que disposa l'article 7 d'aquest Decret, són d'aplicació per a la valoració dels sol·licitants
Disposició Transitòria
1.Pel que fa als directors que han complert el primer període de quatre
anys en l’exercici de la direcció a partir de dia 1 de juliol de 2000, i que actualment no exerceixen la direcció d’un centre docent públic, la Conselleria
d’Educació i Cultura ha d’establir, en el termini d’un mes des de la data de
publicació d’aquest Decret, una convocatòria extraordinària per tal que l’esmentat professorat pugui sol·licitar el reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director.
2. Per al professorat participant en aquesta convocatòria extraordinària, la
valoració de l’exercici del càrrec de director és competència de la Comissió de
Valoració, que l’ha de realitzar en la forma que estableixi la mateixa convocatòria extraordinària i a partir dels expedients dels interessats.
3. La Resolució final estimatòria que dicti la Conselleria d’Educació i
Cultura com a resultat final de la convocatòria extraordinària esmentada als dos
paràgrafs anteriors, ha de retrotreure els seus efectes econòmics i administratius
al dia en què les persones interessades van deixar d'exercir el càrrec de director.
Igualment, pera aquest professorat, el percentatge de consolidació corresponent
s'ha de calcular sobre la base de l'import del complement retributiu específic que
correspongui al càrrec de director en el moment de l'entrada en vigor d'aquest
Decret. Al càlcul, li seran d'aplicació les disposicions de l'article 4 respecte del
nivell i la categoria del centre docent públic.
Disposició Final Primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè dicti les disposicions
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Decret.
Disposició Final Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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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—
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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

