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Num. 6500
Resolució del conseller de Treball i Formació de 27 de març de
2007, per la qual s’amplia el crèdit inicial previst en la Resolució
de caràcter informatiu del conseller de Treball i Formació de 23
d’agost de 2006, adreçada als alumnes d’accions formatives
corresponents a la convocatòria de l’any 2006; a l’alumnat dels
cursos corresponents a la convocatòria de Pla FIP de l’any 2006;
i als usuaris dels projectes d’itineraris integrats d’inserció
corresponents a les convocatòries de l’any 2005, per presentar
sol·licituds d’ajuts per a guarderia i/o custòdia regulats en l’article 21 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig
de 2001
Per mitjà de la Resolució de caràcter informatiu del conseller de Treball i
Formació de 23 d’agost de 2006, adreçada als alumnes d’accions formatives
corresponents a la convocatòria de l’any 2006; a l’alumnat dels cursos corresponents a la convocatòria de Pla FIP de l’any 2006; i als usuaris dels projectes
d’itineraris integrats d’inserció corresponents a les convocatòries de l’any 2005,
per presentar sol·licituds d’ajuts per a guarderia i/o custòdia regulats en l’article
21 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2001 (BOIB
núm. 125, de 5 de setembre).
D’acord amb l’annex I de la resolució de convocatòria esmentada, els
alumnes que participin en els cursos aprovats en el marc que indica la convocatòria, poden rebre els ajuts de guarderia i/o custòdia regulats en l’article 21 de
l’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2001.
En el punt segon de la resolució esmentada es preveu que el crèdit màxim
assignat en aquesta convocatòria a càrrec de la partida pressupostària relativa a
beques de guarderia i/o custòdia, la 76101.322D04.48047.00, és de cent vint mil
euros (120.000,00 euros) per a l’any 2006, i deu mil euros (10.000,00 euros)
per a l’any 2007.
No obstant això, l’import total dels ajuts sol·licitats per a guarderia i/o
custòdia supera la quantitat inicialment pressupostada per a l’exercici 2007,
anteriorment esmentada, en noranta mil euros (90.000,00 €).
D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 107/2004, de 28
de desembre, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i
Formació en les direccions generals adscrites al seu departament, el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) passa a exercir les competències referides al Pla de Formació i Inserció Professional previstes en el Reial decret
621/1998, de 17 d’abril.
Atès que el Decret legislatiu 2/2005, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), en l’article 15.2.b)
estableix que l’acte de la convocatòria ha de contenir l’import màxim que es
destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa.
Per tot això,
RESOLC
Primer
Ampliar en noranta mil euros (90.000,00 euros) el crèdit inicialment
assignat en la Resolució de caràcter informatiu del conseller de Treball i
Formació de 23 d’agost de 2006, adreçada als alumnes d’accions formatives
corresponents a la convocatòria de l’any 2006; a l’alumnat dels cursos corresponents a la convocatòria de Pla FIP de l’any 2006; i als usuaris dels projectes
d’itineraris integrats d’inserció corresponents a les convocatòries de l’any 2005,
per presentar sol·licituds d’ajuts per a guarderia i/o custòdia regulats en l’article
21 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2001 (BOIB
núm. 125, de 5 de setembre); amb càrrec a la partida pressupostària de beques
de guarderia i/o custòdia, la qual queda de la següent manera per a l’any 2007:
100.000,00 euros
76101.322D04.48047.00.

amb

càrrec

a

la

partida
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pressupostària

Segon
Amb aquesta ampliació el crèdit total assignat a la convocatòria és doscents vint mil euros (220.000,00 €).
Tercer
Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que
començarà a vigir l’endemà d’haver-s’hi publicat.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador des del
dia següent al de la seva publicació, segons el que preveu l’article 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Palma, 27 de març de 2007
El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6798
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 2 d’abril de 2007,
per la qual es dicten les normes sobre establiment de concerts
singulars de l’educació secundària postobligatòria per al curs
2007/2008
Atès que el Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els concerts singulars d’educació secundària postobligatòria a les Illes Balears, preveu
la possibilitat de concertar els estudis postobligatoris en règim de concert singular a partir del curs 2007/2008.
Atès que la disposició transitòria cinquena del mateix Decret contempla
una convocatòria extraordinària per tal d’establir el règim de concerts singulars
de les etapes postobligatòries per al curs 2007/2008.
Atès que la disposició addicional segona del Decret esmentat, autoritza el
conseller d’Educació i Cultura a dictar les disposicions adients per al desenvolupament del Decret.
Per tot això, dict la següent
Ordre
Article 1
Es fixa, de manera extraordinària, per al curs 2007/2008, la convocatòria
per establir els concerts singulars a les etapes postobligatòries.
Article 2
Els terminis per dur a terme els concerts singulars que regulen són:
a. Entre els dies 16 i 20 d’abril, ambdós inclosos: presentació de la sol·licitud inicial.
b. Fins al dia 9 de maig inclòs: emissió de resolucions provisionals.
c. Entre els dies 14 i 18 de maig: exposició pública dels expedients i termini de presentació d’al·legacions.
d. Fins al dia 30 de juny: emissió de resolucions i posterior publicació al
butlletí oficial.
Article 3
Podran optar al concert singular que es convoca mitjançant aquesta ordre
els centres privats que:
a. Tenguin autoritzades i en funcionament unitats objecte del concert o
dels nivells de secundària postobligatòria de la qual es demani la transformació.
b. Que en el seu dia, i sempre amb posterioritat al 1991, haguessin tengut
en funcionament unitats d’aquell mateix nivell.
Article 4
Per al curs 2007/2008 es concertarà el primer curs del nivell objecte del
concert i per al curs 2008/2009 el segon curs del mateix nivell.
Article 5
La duració dels concerts singulars que es formalitzin en el desenvolupament d’aquesta ordre finalitzaran en el curs 2008/2009 i a partir d’aquí s’unificarà amb el període per a la renovació dels concerts dels nivells obligatoris.
Article 6
La sol·licitud del concert la realitzaran els centres de conformitat al previst a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 27 de desembre de 2006,
per la qual es dicten normes sobre establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs acadèmic 2007/2008 i s’emplenaran els annexos que
per aquest concepte inclou l’Ordre de referència.
Article 7
L’import del mòdul econòmic de concert singular per als nivells educatius
objecte d’aquesta ordre seran els que es fixa, de forma anual, al Decret de
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mòduls per als ensenyaments concertats.
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nes procedents del curs anterior i d’alumnes repetidors del mateix curs, que, en
cap cas, han de formalitzar sol·licitud d’admissió.

Article 8
Per a l’admissió d’alumnes per als ensenyaments que es concertaran mitjançant aquesta ordre serà d’aplicació el Decret 23/2007, de 30 de març, pel qual
s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.

4. La reserva per a alumnes procedents del curs anterior es refereix únicament a alumnes del mateix centre que progressen de curs als estudis d’educació infantil i en els ensenyaments obligatoris acollits al mateix règim econòmic.
5. A aquests efectes es tindrà en compte que, durant aquests estudis, cap
alumne serà donat de baixa i es garantirà la continuïtat al centre de procedència
fins que no es confirmi que ha estat matriculat en un altre centre o, excepcionalment, quan s’hagi perdut el contacte amb la família i sempre després d’haver
realitzat totes les actuacions previstes en el protocol d’absentisme i amb el vistiplau de l’inspector del centre.

Palma, 2 d’abril de 2007
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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Num. 6801
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 2 d’abril de 2007,
per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació dels
alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat
per al curs 2007-2008
Atès que el Decret 23/2007, de 30 de març, pel qual s’estableix el règim
d’admissió d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics, regula el
procés i els criteris d’admissió d’alumnes als centres públics i als privats concertats de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Atès que en la seva disposició primera s’autoritza el conseller d’Educació
i Cultura perquè dicti les disposicions que el desenvolupin.
Atès que l’esmentat Decret aplica el previst en la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, amb referència als criteris preferents per a l’admissió
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics en el
supòsit de no existir places suficients per cobrir la totalitat de la demanda i alhora fixa el barem de puntuació a aplicar.
Per tot això, dict la següent
ORDRE
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Criteris generals d’admissió
1. Aquesta Ordre serà d’aplicació per a l’admissió i matrícula d’alumnes
en centres docents sostinguts amb fons públics per cursar els ensenyaments d’educació infantil (3-6 anys), educació primària, educació secundària obligatòria
i batxillerat.
2. No requeriran procés d’admissió els canvis de nivell acollits al mateix
règim econòmic dins d’un mateix centre o entre centres adscrits, sempre que
existeixin vacants. En el supòsit que no hi hagi vacants suficients, per una disminució del nombre de grups al nivell immediatament superior, haurà de realitzar-se procés d’admissió en el qual es garantirà la prioritat de l’alumne a romandre al seu centre o en el que li correspon per adscripció, davant els altres sol·licitants.
Article 2
Oferta de places escolars
1. Abans de l’inici del període de sol·licitud d’admissió, la Conselleria
d’Educació i Cultura comunicarà, als centres que sofreixin modificacions, l’oferta actual que han de realitzar en funció de la composició de grups que, per a
cada tipus d’ensenyament, se’ls hagi aprovat provisionalment per al pròxim curs
escolar, en el cas dels centres públics, i del corresponent concert, en el cas dels
centres privats concertats. Per a la resta, s’entendrà que la seva oferta és la del
curs anterior.
2. De les unitats o dels grups resultaran les places escolars assignades, en
funció de la proporció alumnes/unitat que estableix el Reial decret 1537/2003,
de 5 de desembre, de requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general.
3. Als centres compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposició, el
nombre de vacants per a cada unitat o grup serà el que resulti de restar, del nombre de places escolars assignades, la reserva corresponent a la previsió d’alum-

6. Els directors dels col·legis públics i els titulars dels centres privats concertats donaran publicitat, al tauler d’anuncis del centre, del nombre de places
inicialment vacants per a cada curs i nivell, amb la concreció de les places inicials existents, la previsió del nombre d’alumnes que romandran en el mateix
curs i dels que provenen del curs anterior.
7. L’oferta de places escolars podrà ser modificada únicament per la
Conselleria d’Educació i Cultura en acabar el període de sol·licitud de plaça o
de matrícula, per atendre necessitats extraordinàries d’escolarització en els
ensenyaments obligatoris.
Article 3
Reserva de places per l’alumnat amb necessitat especifica de suport educatiu
1. En l’educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, el centre haurà
de reservar tres places del nombre total de cada grup per a alumnat amb necessitats educatives especials.
2. Excepcionalment, i només quan el nombre total d’aquests alumnes dins
un centre superi els recursos humans de què està dotat per atendre’ls, la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius, a proposta de la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, podrà modificar l’oferta de
places reservades a aquests alumnes al centre, fet que es comunicarà abans de la
publicació de l’oferta de places.
3. Si, finalitzat el procés de sol·licitud de plaça, les places reservades a l’apartat 1 d’aquest article no fossin cobertes pels alumnes als quals van destinades, podran ser ocupades per la resta d’alumnes.
Article 4
Informació sobre els centres i el procés d’admissió
1. Els centres docents han d’oferir informació sobre els nivells educatius
que imparteixen, si existeix o no adscripció a altres centres escolars, sobre el
projecte educatiu amb inclusió del projecte lingüístic i altres projectes, programes i activitats que se’n derivin. Aquesta informació ha de ser avalada per la
Direcció General d’Administració i d’Inspecció Educativa i exposada al tauler
d’anuncis dels centres anteriorment a l’inici del període de presentació de
sol·licituds, es mantindrà fins que finalitzi aquest i s’incorporarà a l’expedient
d’admissió.
2. En relació a les característiques específiques del centre, han de fer constar els nivells educatius que imparteix, amb especificació de les modalitats o
especialitats, si escau, i l’oferta d’activitats extraescolars i de serveis escolars
complementaris.
3. A part de la informació relativa a les places escolars, els directors dels
col·legis públics i els titulars dels centres privats concertats donaran publicitat,
al tauler d’anuncis del centre, de tot el que fa referència al procés de sol·licitud
d’admissió: la normativa reguladora, els criteris del barem, els criteris que acrediten les circumstàncies rellevants, les zones d’influència i el calendari general
dels processos d’admissió i matriculació.
4. Aquesta informació s’exposarà des del període de sol·licitud d’adscripció fins a l’inici de curs.
5. Sense perjudici de l’anterior, la Conselleria d’Educació i Cultura, en
col·laboració amb els ajuntaments, assegurarà una informació objectiva sobre
els centres educatius i publicarà la relació de centres existents dins de cada zona
escolar, a fi de facilitar el dret a l’elecció de centre.
Així mateix, facilitarà la divulgació de tot el procés, per completar la tasca
informativa dels centres.
6. La informació relativa als centres a què es refereixen els apartats anteriors no podrà contenir, en cap cas, aspectes valoratius del nivell socioeconòmic
i cultural de les famílies amb fills ja escolaritzats al centre o d’altres aspectes
que puguin afectar la intimitat de les persones.

