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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9607
Decret 57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l’Observatori i el
Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius
de les Illes Balears.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
(BOE núm. 307, de 24 de desembre), estableix entre els seus principis la necessitat que el sistema educatiu transmeti valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat social, la igualtat, la cohesió i la millora de les societats.
Aquest principi no es pot dissociar de la finalitat de l’educació que és la de
transmetre coneixements, cultura i hàbits d’estudi a l’alumnat.
Per aconseguir aquest doble objectiu, la transmissió i l’adquisició de
valors juntament amb una formació acadèmica, és necessari gaudir d’un clima
escolar adequat perquè els equips docents i l’alumnat puguin exercir el seus
drets i els seus deures de ser transmissors i receptors de coneixements, actituds,
valors i normes.
Els comportaments que provoquen actituds disruptives dins l’aula són una
de les causes, entre d’altres, de fracàs escolar, de creació de situacions que dificulten l’exercici de la tasca educativa, de l’aprenentatge i la convivència escolar.
L’alumnat que manifesta un rebuig a les normes de l’escola, a la convivència amb els seus companys, al treball en l’aula, al professorat i al centre
escolar, no és majoria, però forma un grup que, tot i això, té el dret a una educació que eviti la seva futura exclusió social.
La tasca educativa no es realitza de manera aïllada, no es pot delegar tota
la responsabilitat a les institucions escolars; la família i la resta d’agents socials
han de contribuir perquè els problemes generats per la convivència puguin convertir-se en agents enriquidors des de la perspectiva social i educativa.
És necessari generar un clima escolar adient per a la consecució dels
objectius pedagògics, eliminar qualsevol tipus de violència en els centres escolars, inculcar els valors necessaris per a la convivència, infondre l’acceptació de
les normes socials com un dels principals factors per al desenvolupament de les
relacions interpersonals i manifestar actituds que permetin arribar a l’equilibri
personal i facilitin els aprenentatges propis i aliens.
Amb la finalitat de complir el que estableix la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació, en el títol preliminar on es plantegen
els principis bàsics de qualitat i es reconeixen, entre d’altres, els drets de l’alumne a una formació integral que contribueixi al desenvolupament de la seva
personalitat, al respecte de la seva integritat i dignitat personal i a la protecció
contra tota agressió física i moral, el Govern de les Illes Balears, a proposta de
la Conselleria d’Educació i Cultura, ha decidit crear l’Observatori i el
Comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius d’aquesta
comunitat autònoma per impulsar i desenvolupar aquesta nova figura.
Aquesta iniciativa pretén prevenir possibles situacions de conflicte en
l’àmbit escolar mitjançant l’assessorament d’un grup d’experts amb competències per dissenyar els plans d’actuació més adequats per tal de modificar els
comportaments disruptius i organitzar estratègies perquè el conflicte no sigui un
problema sinó un desafiament educatiu per integrar tot l’alumnat.
Així, el Govern de les Illes Balears vol contribuir al desenvolupament personal dels escolars i organitzar l’educació com un servei a la societat, proporcionar els instruments necessaris per aconseguir un clima escolar adequat, procurar que la convivència en els centres es manifesti dins el respecte, la integritat i la dignitat personal, i que l’àmbit escolar afavoreixi el principi d’igualtat i
el desenvolupament personal integral.
Atès tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern de 20 de maig de 2005
DECRET
Article 1.
Creació de l’Observatori
Es crea l’Observatori per a la convivència escolar, adscrit a la conselleria
competent en matèria d’Educació, com a òrgan de caràcter consultiu i com un
instrument al servei de la societat, que permeti el coneixement, l’anàlisi, l’avaluació i la valoració de la convivència en els centres educatius.
Article 2.
Àmbit de l’Observatori
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L’àmbit de l’Observatori seran els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 3.
Finalitat de l’Observatori
La finalitat de l’Observatori serà la de contribuir a la millora del desenvolupament de l’activitat escolar en els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant la prevenció i l’anàlisi de conflictes, i la
planificació i la coordinació de propostes d’actuació, per tal de promoure el
clima necessari de convivència i estudi.
Article 4.
Funcions de l’Observatori
1. Impulsar la creació d’un sistema que reculli i analitzi la informació
sobre la convivència en els centres educatius.
2. Actuar com a òrgan permanent de recollida d’informació sobre la convivència escolar i promoure la investigació sobre les diferents corrents i tendències.
3. Analitzar la informació recollida sobre la convivència en els centres
educatius de les Illes Balears i proposar els corresponents plans d’actuació.
4. Proposar a partir de les dades recollides, actuacions concretes i susceptibles d’aplicació com:
a) L’elaboració de models de convivència que facilitin a la comunitat educativa estratègies per a la millora de les relacions.
b) L’assessorament a les famílies sobre els plans d’actuació elaborats.
c) La formació del professorat en matèria de prevenció i de resolució de
conflictes.
5. Orientar les famílies, l’alumnat i el personal dels centres docents, pel
que fa referència a la convivència escolar.
6. Difondre l’anàlisi de les dades i de les experiències dels centres sobre
els plans d’actuació aplicats.
7. Elaborar i aprovar la memòria del treball realitzat al llarg de l’any escolar.
Article 5.
Composició de l’Observatori
a) Un òrgan unipersonal :
- El Comissionat.
b) Dos òrgans col·legiats :
- El Ple.
- La Comissió d’Experts.
Article 6.
Creació del Comissionat
1. Al capdavant de l’Observatori hi haurà un comissionat nomenat pel
Decret del president de les Illes Balears, prèvia proposta del conseller competent en matèria d’Educació una vegada oït el Consell de Govern.
2. El comissionat de l’Observatori exercirà les funcions següents :
a) La representació i coordinació de l’actuació del Govern de les Illes
Balears en matèria de violència escolar tant en l’àmbit balear com en els fòrums
nacionals.
b) Elaborar les directrius a seguir pels centres escolars per aconseguir la
convivència en el marc del respecte, la integritat i la dignitat personal de l’alumnat.
c) Actuar de mediador en situacions de conflicte escolar.
d) Coordinar i impulsar les activitats del Ple i de la Comissió d’Experts.
e) Estudi previ de les qüestions plantejades pel Ple a l’ordre del dia.
f) Presidir les sessions del Ple en els supòsits de vacant, malaltia, absència i altres causes d’impossibilitat.
g) Exercir altres funcions que li encarregui el titular de la Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat.
3. El Comissionat tindrà unes retribucions equivalents a les de director
general les quals es faran efectives en catorze pagues. A efectes de dietes,
indemnitzacions per raons de serveis, hi serà aplicable allò que disposa l’article
11.1 de la llei 9/2003, de 22 de desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004.
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Article 7.
Composició del Ple
El Ple de l’Observatori estarà integrat pels següents membres:

3. Un secretari, sense vot, nomenat per la presidència d’entre els funcionaris de la conselleria competent en matèria d’educació.
4. Els membres del Ple de l’Observatori per a la convivència escolar seran
nomenats per Resolució del conseller amb competències en matèria d’educació,
prèvia proposta de les entitats i òrgans que els hagin de designar per un període
de tres anys, transcorreguts els quals poden tornar a ser nomenats.
Article 8.
Funcions del president
Corresponen al president del Ple les següents funcions:
1. La representació de l’Observatori i actuar com el seu portaveu.
2. La designació del secretari del Ple.
3. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, així
com la fixació de l’ordre del dia, en les quals s’hi han d’incloure les propostes
presentades per un terç dels membres del Ple sempre que hagin estat proposades amb una antelació mínima de 72 h.
4. Presidir les sessions i moderar el seu desenvolupament.
5. Assegurar el compliment de les disposicions legals establertes en el
present Decret.
Article 9
Funcions dels vocals
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i formular les propostes que estimin oportunes.
2. Proposar al president, a través del secretari del Ple i amb una antelació
mínima de 72 h de l’inici de la sessió, la inclusió de punts a l’ordre del dia de
les sessions.

1. President: el titular de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, el qual podrà delegar en el Comissionat de
l’Observatori en els supòsits de vacant, malaltia, absència i altres causes d’impossibilitat.
2. Vocals:
a) Un representant de Vicepresidència del Govern de les Illes Balears,
designat pel seu titular.
b) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient, designat pel seu
titular.
c) Un representant de la Conselleria d’Interior, designat pel seu titular.
d) Un representant de la Conselleria de Salut i Consum, designat pel seu
titular.
e) Dos representants de la Conselleria de Presidència i Esports, designats
pel seu titular.
f) Un representant del Departament d’Inspecció Educativa, designat pel
director general d’Administració i Inspecció Educativa.
g) Dos representants de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, designats pel seu titular.
h) Un representant de la Direcció General de Formació Professional,
designat pel seu titular.
i) Un representant de la Direcció General de Personal Docent, designat pel
seu titular.
j) Un representant de la Direcció General de Política Lingüística, designat
pel seu titular.
k) Un representant de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius, designat pel seu titular.
l) Un representant de la Direcció General d’Universitat, designat pel seu
titular.
m) Un representant de cadascuna de les direccions territorials d’Educació
i Cultura, designats pels seus titulars.
n) Un representant de cadascuns dels Consells Insulars, designats pels
seus titulars.
o) Un representant del Consell Escolar de les Illes Balears, designat pel
seu President.
p) Un director dels centres d’educació secundària, designat per la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius.
q) Un director dels centres d’educació primària, designat per la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius.
r) Un representat de les associacions de pares i mares, designat per la
Direcció General de Planificació i Centres Educatius.
s) Un representat dels sindicats que formen part de la mesa sectorial d’educació.
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Article 10.
Funcions del secretari
Correspon al secretari:
1. Convocar la sessió amb el vistiplau del president.
2. Elaborar les actes de cadascuna de les sessions.
3. Lliurar, juntament amb la convocatòria de la propera sessió, l’acta de la
sessió ordinària anterior per a la seva aprovació.
Article 11.
Funcionament del Ple
1. El Ple s’ha de reunir dues vegades a l’any amb caràcter ordinari i de
manera extraordinària quantes vegades sigui convocat pel seu president, a iniciativa pròpia o a proposta de, almenys, una tercera part dels vocals.
2. El Ple ha d’acordar la creació de quantes comissions de treball estimi
oportunes, que es constituiran, prèvia aprovació per la majoria dels seus membres, en funció dels aspectes relacionats amb la convivència que es consideri
necessari analitzar.
3. El funcionament del Ple s’ha de regir per les seves pròpies normes de
funcionament i pel que es disposa en el capítol II, del títol II, de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 12.
Pertinença com a membre del Ple
1. Els membres del Ple ho seran per nomenament, segons disposa l’article
7.4
2. Seran causes de la pèrdua de condició de membre del Ple:
a) Renúncia justificada davant el president.
b) La revocació efectuada pel càrrec que hagués fet el nomenament.
c) La pèrdua de la condició que hagi motivat el nomenament.
Article 13.
Comissió d’experts
1. La Comissió d’experts coordinada pel comissionat de l’Observatori
estarà formada per persones qualificades i especialistes i nomenades pel conseller del Govern de les Illes Balears amb competències en matèria d’educació.
2. Els membres de la Comissió d’experts podran percebre les quanties que
siguin oportunament fixades segons l’establert en la normativa vigent.
Article 14.
Funcions de la Comissió d’experts
La Comissió d’experts ha de tenir les següents funcions:
1. Donar suport tècnic al comissionat i desenvolupar les línies de treball
fixades per aquest.
2. Realitzar els estudis i les investigacions per conèixer la situació dels
casos de conflictivitat en els centres escolars i elaborar els documents necessaris que es considerin adients.
3. Analitzar la informació obtenguda per tal de proposar mesures d’actuació.
4. Proposar el desenvolupament de projectes de millora i donar-los suport.
5. Facilitar les eines necessàries per a la prevenció i la gestió, si escau, de
la conflictivitat en els centres educatius.
6. Planificar i coordinar els diferents plans d’actuació.
Disposició addicional
La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
ha de prestar el suport administratiu necessari per al funcionament de
l’Observatori.
Disposició final primera

Correspon als vocals:
1. Assistir a les reunions i participar en els debats. Exposar la seva opinió

Es faculta el conseller competent en matèria d’educació per dictar quantes disposicions resultin necessàries per al desenvolupament, l’execució i el
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Termini d'execució: Cinc (5) mesos

compliment del que es disposa en el present Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de maig de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ
Tramitació: Urgent
Procediment. Obert
Forma: Concurs.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost màxim total: Un milió nou mil cent euros amb noranta-nou
cèntims (1.009.100,99 euros).
5. FIANCES
Provisional: no
Definitiva: 4% de l'import base de licitació: 40.364,04 euros

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 9573
Informació pública: sobre el projecte 'Centre de maniobra i
mesura, centre de transformació i les seves alimentacions en
M.T. (Estació de bombament S'Estremera)'.
Peticionari: Institut Balear de l'Aigua i del Litoral
Domicili: Gran Via Asima, 4b, 1r, esq. – 07009 PALMA
D'acord amb el que es disposa a l'article 86 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de
26 de noviembre de 1992, i l'article 18 de la Llei d'Expropiació forçosa, s'obre
un termini de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent de la data de publicació d'aquest anunci al B.O.I.B., per a que les entitats i particulars afectats
puguin presentar les al·legacions que s'estimin oportunes realitzar al projecte de
referència, que es troba a disposició a les oficines d'aquest Institut i a l'ajuntament de Bunyola.
Palma, 24 de maig de 2005
El Gerent
Miquel Costa i Simón

ANNEX
Llista de parcel·les i propietaris afectats pel projecte d'obres
al terme municipal de Bunyola.
Nº

Pol.

Par.

Titular cadastral

Municipi

M2

1
2
3
4
5
6

3
3
3
3
3
3

2
8
24
61
71
157

José Ramón Cirera Puig
Gabriel Nadal Salas
Nicolás Dameto Squella
Nicolás Dameto Squella
Llorenç Gabriel Mayol Quetglas
Miquel Palou Negre

Bunyola
Bunyola
Bunyola
Bunyola
Bunyola
Bunyola

653,50
31,70
1.995,35
557,05
966,50
442,65

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9581
Anunci de licitació per a les obres d'execució del projecte de la
3ª Fase de la reforma de l'IES Joan Ramis i Ramis, T.M. Maó.
1. ENTITAT ADMINISTRATIVA ADJUDICADORA
Organisme: Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals. C/ Capità Salom, 29, 1a,. 07004 Palma. Tel. 971 177873 Fax 971
177194.
Dependència que tramita l'expedient: Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals.
Número d'expedient: 032/05.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció de l'objecte: a les obres d'execució del projecte de la 3ª Fase
de la reforma de l'IES Joan Ramis i Ramis, T.M. Maó
Lloc d'execució: Av. Vives Llull, 15, Maó.

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Documentació administrativa: Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Culturals (Unitat Administrativa de Contractació), C/ Capità Salom, núm. 29, 1ª
planta, 07004 Palma. Tel. 971 177873 Fax 971 177194
Documentació Tècnica: Impremta S'excorxador. Carretera Valldemossa
(davant s'Excorxador)
Data límit per a l'obtenció: L'assenyalada per a la presentació.
7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
Classificació: Grup C , categoria 'f'.
D'altres requisits: els establerts en el RD legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el Text refós de la LCAP
8. PRESENTACIÓ D'OFERTES
Data límit de presentació: abans de les 13 hores del 13è dia natural des
del següent a la publicació d'aquest anunci (si el darrer dia és dissabte o festiu,
la presentació s'ha de fer el primer dia hàbil següent).
Documentació que s'ha de presentar: la indicada en el Plec de clàusules
administratives particulars i de condicions tècniques.
Lloc de presentació:
- Entitat: Unitat Administrativa de Contractació de l'Ibisec
- Domicili: c/ Capità Salom, 29, 1a
- Localitat i Codi Postal: 07004 Palma
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
Tres mesos
Admissió de variants: no se n'admeten
9. OBERTURA DE LES OFERTES
Entitat: Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
Domicili: C/ Capità Salom, 29, 1a
Localitat: Palma
Data i hora: es comunicarà el dia i l'hora mitjançant telèfon, fax o qualsevol altre mitjà que es consideri adient
EL GERENT DE L'IBISEC
Andreu Obrador Gornals
Palma, 25 de maig de 2005.

—o—
Num. 9583
Anunci de licitació per a l'execució del projecte d'instal·lacions
de calefacció i aire propanat, electricitat i contraincendis del CP
Jafudà Cresques.
1. ENTITAT ADMINISTRATIVA ADJUDICADORA
Organisme: Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals. C/ Capità Salom, 29, 1. 07004 Palma. Tel. 971 177873 Fax 971
177194.
Dependència que tramita l'expedient: Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals.
Número d'expedient: 031/05
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció de l'objecte: l'execució del projecte d'instal·lacions de calefacció i aire propanat, electricitat i contraincendis del CP Jafudà Cresques.
Lloc d'execució: C/ Faust Morell, 27, Palma de Mallorca. (CP Jafuda
Cresques).

