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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

08-09-2007

Disposició final
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Palma, 30 d’agost de 2007

Num. 17137
Decret 25/2007, de 30 d’agost, del president de les Illes Balears,
pel qual es regula el règim de suplències dels consellers del
Govern de les Illes Balears

El president
Francesc Antich i Oliver

—o—
El Decret 9/2007, de 13 de juliol, del president de les Illes Balears, determina la composició del Govern i estableix l’estructura de l’Administració de la
Comunitat Autònoma. Així mateix, el Decret 10/2007, de 10 de juliol, del president de les Illes Balears, disposa el nomenament dels membres del Govern.
Atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de govern en el
cas d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal dels consellers,
i de conformitat amb el que disposa l’article 29.2 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, que atribueix al president la facultat d’establir el règim de vacants i suplències dels membres del Govern, dict el següent

Num. 17187
Decret 23/2007, de 10 d’agost, del president de les Illes Balears,
de nomenament del comissionat per a l’Euroregió.
De conformitat amb el que disposa l’article 23 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, i en aplicació del Decret 100/2004, de 17
de desembre, de creació del càrrec de comissionat per a l’Euroregió, dict el
següent
DECRET

DECRET
Article 1
En el cas d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal, els
consellers seran suplerts en les seves funcions de la manera següent:
- El conseller de Presidència serà suplert pel conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació.
- El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació serà suplert pel conseller
de Presidència.
- El conseller de Turisme serà suplert pel conseller de Medi Ambient.
- El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori serà suplert per la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
- La consellera d’Educació i Cultura serà suplerta pel conseller de Salut i
Consum.
- El conseller de Salut i Consum serà suplert per la consellera d’Educació
i Cultura.
- El conseller de Medi Ambient serà suplert pel conseller de Turisme.
- La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració serà suplerta per
la consellera de Comerç, Indústria i Energia.

Article 1
Es nomena comissionat per a l’Euroregió el Sr. Joan Gual de Torrella
Guasp.
Article 2
La funció del càrrec es concreta en la representació del Govern de les Illes
Balears en l’àmbit específic d’actuació a l’Euroregió, dins els termes establerts
al Decret de creació del càrrec.
Article 3
La durada del càrrec serà de tres anys, prorrogables altres tres.
Article 4
La indemnització en concepte d’assistència a sessions i reunions en l’àmbit de les funcions encomanades per raó del seu càrrec es fixa en 210,00.-euros
per sessió.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 10 d’agost de 2007

- El conseller d’Habitatge i Obres Públiques serà suplert per la consellera
de Treball i Formació.

El president
Francesc Antich i Oliver

- La consellera de Treball i Formació serà suplerta pel conseller
d’Habitatge i Obres Públiques.

—o—

- La consellera de Comerç i Indústria serà suplerta pel conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

- La consellera d’Agricultura i Pesca serà suplerta per la consellera
d’Interior.
- El conseller d’Esports i Joventut serà suplert pel conseller de Turisme.
- La consellera d’Interior serà suplerta per la consellera d’Agricultura i
Pesca.
Article 2
Quan no sigui possible la suplència dels consellers en la forma que estableix l’article anterior, aquesta es produirà d’acord amb l’ordre de precedència
que estableix el Decret 9/2007.

Num. 17342
Decret 114/2007, de 7 de setembre, d’establiment dels mòduls
econòmics dels concerts educatius per a l’any 2007
Atès el que disposa la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressuposts
generals de l’Estat espanyol per a l’any 2007, i el que estableixen els articles 116
i següents de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es fixen els
mòduls econòmics per unitat escolar en els centres concertats dels diferents
nivells educatius.
Atès l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat concertat de
les Illes Balears, que es va aprovar en Consell de Govern i que va ser signat el
14 de maig de 2001 i publicat al BOIB núm. 62 de 24 de maig de 2001;
Atès l’acord de 23 de febrer de 2004 per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears que va ser publicat al BOIB el 28 de setembre
de 2004 (BOIB núm. 135);
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Atès el caràcter organitzatiu d’aquesta disposició i que en aquests
moments es manté vigent el V Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament
privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics en els aspectes normatius i que han estat publicades les taules salarials corresponents a l’any 2007;
Atès tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 7 de setembre de 2007,
DECRET
Article 1
S’aproven els imports anuals dels mòduls econòmics per unitat escolar en
els centres docents concertats dels diferents nivells i modalitats educatius. Els
imports són els que figuren a l’annex d’aquest Decret. Aquests imports estan
calculats sobre la base de ràtio 1 professor per unitat. Així doncs, per calcular el
cost d’una unitat s’han de tenir en compte les ràtios fixades al punt tercer de
l’Acord marc de 14 de maig de 2001 (BOIB núm. 62, de 24 de maig de 2001).
Article 2
El sou de mòdul mensual de les despeses de personal de les unitats d’educació infantil dels centres d’educació infantil no integrada inclou el complement de concert.
Article 3
El mòdul econòmic de despeses variables està definit per un mòdul per a
cada un dels conceptes continguts dins l’esmentat mòdul de despeses variables,
amb el benentès que la suma de les quanties fixades a l’annex per a cada un
d’aquests conceptes forma el total global de la quantia d’aquest mòdul.
Article 4
Els centres docents concertats rebran finançament per al suport a la funció directiva en els termes prevists en el punt tercer de l’Acord marc de 14 de
maig i en les quanties fixades a l’annex d’aquest Decret.
Article 5
Al personal docent en pagament delegat, com també als cooperativistes en
funció docent, se’ls abonarà mensualment el complement retributiu Illes Balears
previst al punt segon de l’acord de 23 de febrer de 2004, la quantia del qual està
fixada a l’annex. Per altra banda el professorat que imparteix primer cicle
d’ESO, proporcionalment a les hores que imparteix en aquest nivell, percebrà,
a més, el complement que es fixa en el punt segon de l’acord de 23 de febrer de
2004.
Article 6
Les despeses ocasionades per substitucions de professorat, en els casos
prevists a l’apartat sisè de l’acord marc de 14 de maig, es fixen mitjançant un
mòdul anual global per al total de les unitats concertades.
Article 7
La consellera d’Educació i Cultura, mitjançant resolució, acordarà en consideració als fonaments legals i convencionals i previs els tràmits legals pertinents, el nombre de professors alliberats que finançarà l’administració pública
per a la realització de tasques sindicals en l’àmbit de l’ensenyament privat-concertat sostingut totalment o parcialment amb fons públics.
Article 8
Les despeses ocasionades pel pagament de la paga extraordinària d’antiguitat o premi de jubilació es fixen mitjançant un mòdul anual global per al total
de les unitats concertades. Aquests conceptes es pagaran, cada un, segons el
conveni corresponent, d’acord amb el que preveuen el punt cinquè i sisè de l’acord de 23 de febrer de 2004.
Article 9
El pagament de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball
al personal previst al punt quart de l’acord marc de 14 de maig, o per qualsevol
altre cas en què l’administració es vegi obligada a pagar una indemnització, es
fixa mitjançant un mòdul anual global per al total de les unitats concertades.

Als centres que tenguin autoritzat un programa de diversificació curricular se’ls incrementarà la ràtio del segon cicle d’ESO d’acord amb el nombre
d’hores aprovades dins el programa.
Article 11
Els centres que, segons la resolució anual del director general de
Planificació i Centres Educatius, siguin declarats d’atenció preferent tindran els
recursos addicionals relacionats a la resolució esmentada.
Article 12
Els centres acollits al Programa d’Intervenció Psicopedagògica i
Orientació Educativa (PIPOE), d’acord amb la convocatòria regulada per
l’Ordre de 21 de març de 1991 (BOE del 27), han estat dotats d’un professor
especialista.
Article 13
Els centres que tenguin alguna de les unitats concertades coberta amb un
professor de patronat, inclòs, per tant, en la plantilla de personal funcionari, no
percebran la dotació corresponent a despeses de personal. En el cas que el funcionari de patronat adscrit a la unitat concertada causi baixa, la unitat esmentada quedarà vacant i podrà ser coberta pel centre mitjançant el procediment ordinari.
Article 14
La despesa ocasionada per l’aplicació dels imports referits a despeses de
personal s’incrementarà amb els percentatges de cotització a la Seguretat Social
que estiguin establerts legalment per a cada supòsit.
Article 15
Atès que, a l’Ordre de 8 de gener de 2004 per la qual es dicten les normes
per a l’establiment dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2004-05,
es preveu el finançament d’un auxiliar tècnic educatiu per atendre l’alumnat
amb problemes greus d’autonomia personal escolaritzat en centres acollits al
programa d’integració i es crea el mòdul d’auxiliar tècnic educatiu per atendre
aquesta necessitat, s’acorda la possibilitat de dotar amb mitges unitats.
Article 16
Dins el mòdul d’altres despeses, s’hi ha inclòs la quantitat prevista al conveni en concepte del plus d’insularitat del personal d’administració i serveis dels
centres concertats que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, primària,
secundària, formació professional, cicles formatius de grau mitjà i superior, programes de garantia social i batxillerat.
Article 17
També s’ha inclòs dins aquest mòdul d’altres despeses la quantitat prevista al punt tercer de l’acord de 23 de febrer de 2004, pel qual es fixa el complement específic per al personal d’administració i serveis de tots els centres
docents concertats.
Article 18
Així mateix, dins el mòdul econòmic corresponent al personal complementari dels centres concertats d’educació especial, s’hi ha inclòs la quantitat
prevista al punt quart de l’acord de febrer de 2004, en el qual s’estableix un
complement específic per al personal complementari.
Article 19
Per als concerts singulars (batxillerat i cicles formatius de grau superior),
la quantitat a percebre pels alumnes en concepte de finançament complementari
del que prové dels fons públics, i en concepte exclusiu d’ensenyament regulat,
serà de 18,03 euros per alumne/mes durant deu mesos, en el període comprès
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2007. La quantitat abonada per l’administració en concepte d’altres despeses no podrà ser inferior a la que resulta
de minorar en 3.606,08 euros la dels mòduls econòmics establerts a la Llei de
pressuposts generals de l’Estat tal com resulta a l’annex.
Article 20

Article 10
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Als centres que tenguin unitats de pedagogia terapèutica o d’audició i
llenguatge, per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials, se’ls
dotarà amb una quantia anual, en concepte d’altres despeses, per cada unitat,
segons s’especifica a l’annex, amb possibilitat d’establir mitja unitat.
Article 21
L’import del mòdul d’altres despeses dels cicles formatius de grau mitjà
la durada dels quals és de quinze mesos (cures auxiliars d’infermeria, farmàcia,
gestió comercial i màrqueting i gestió administrativa), i dels quals corresponen
només tres mesos al segon curs, inclou també l’import de la part corresponent
al segon curs esmentat.
Article 22
1. Despeses dels centres concertats corresponents als mòduls d’altres
despeses i, si escau, de personal complementari.
La gestió dels expedients de despesa dels centres concertats corresponents
a aquests conceptes s’adequarà al període de vigència dels concerts educatius,
la durada general dels quals és de quatre cursos escolars, sens perjudici de la
durada menor dels subscrits amb els centres que accedeixen al règim de concerts
educatius un cop s’hagin produït les renovacions quadriennals.
Un cop tramitat el corresponent expedient de despesa pluriennal i aprovat
el concert, la conselleria competent en matèria d’educació generarà els documents comptables corresponents a les fases d’aprovació i disposició de la despesa pluriennal per a cada centre.
Els lliuraments de fons a favor dels centres tindran una freqüència bimestral. La conselleria competent en matèria d’educació ha de tramitar els documents comptables de gestió del pressupost de despeses OP, per l’import d’una
sisena part de l’import del document AD esmentat en el paràgraf anterior dins
el primer mes de cada període bimestral.
En els exercicis pressupostaris posteriors al de la renovació general dels
concerts, un cop assignats els nous imports anuals, si s’escau, s’han de tramitar
els expedients de despesa corresponents i fer els ajustaments que en cada cas
pertoqui en els documents comptables que reflecteixen les fases d’autorització i
disposició de la despesa. La manca o l’ajornament d’aquesta revisió anual no
serà obstacle per a l’abonament de les quantitats prèviament aprovades. En el
supòsit d’ajornament, els centres rebran els endarreriments que els corresponguin juntament amb la primera tramesa bimestral que es lliuri un cop
aprovat l’expedient de despesa addicional.
La variació de les unitats concertades suposarà l’obligació de revisar la
seva despesa. La tramitació de la modificació de l’expedient i dels documents
comptables es farà conforme a les indicacions del paràgraf anterior.
2. Altres despeses
Periòdicament i mitjançant la tramitació de documents de gestió del pressupost de despeses ADOP es transferiran als centres concertats els imports que
es determinin en concepte de despeses variables que no es facin efectius en la
nòmina de pagament delegat, d’acord amb la justificació aportada per cada un
dels centres.
Article 23
El finançament derivat dels convenis que es puguin subscriure per a l’educació infantil amb entitats locals i altres administracions no podrà superar l’import fixat per a aquest ensenyament a l’annex d’aquest Decret.
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Palma, 7 de setembre de 2007
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

ANNEX
Mòduls vigents a partir de l’1 de gener de 2007
Despeses de personal:
Mòdul anual de sou: mòdul mensual x 14.
Mòdul anual de triennis: mòdul mensual x 14.
Mòdul anual de complement retributiu Illes Balears: mòdul mensual x 12
Mòdul anual de complement de primer cicle d’ESO: mòdul mensual x 12
Mòdul anual de complement d’insularitat: mòdul mensual x 12
Mòdul anual de complement de direcció: mòdul mensual x 14
Mòdul anual de complement de prefectura d’estudis: mòdul mensual x 14
Mòdul anual de trienni de direcció: mòdul mensual x 14.
Mòdul anual de trienni de prefectura d’estudis: mòdul mensual x 14.
Mòdul anual de complement de batxillerat LOGSE: mòdul mensual x 14
1. EDUCACIÓ INFANTIL
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.475,53 euros
Trienni de mòdul mensual: 35,30 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 517,04 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 53,51 euros
Càrrecs directius
Mòdul mensual de complement de direcció: 325,29 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 12,14 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 6.793,44 euros
2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.475,53 euros
Trienni de mòdul mensual: 35,30 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 517,04 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 53,51 euros

Disposició derogatòria
Queden derogades les normes d’igual rang o inferior que s’oposin al contingut d’aquest Decret i, en particular, queda derogat el Decret 36/2006, de 7
d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any
2006.

Càrrecs directius
Complement de direcció de mòdul mensual: 325,29 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 210,62 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 12,14 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 10,12 euros

Disposició final primera
Es faculta la consellera d’Educació i Cultura per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquest
Decret.

B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 6.793,44 euros
3. EDUCACIÓ ESPECIAL INFANTIL/BÀSICA

Disposició final segona
A) Despeses de personal
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els efectes econòmics del Decret seran
aplicables des del dia 1 de gener de 2007 fins al dia 31 de desembre de 2007 i
s’entendran prorrogats mentre no s’estableixin nous mòduls.

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.427,70 euros
Trienni de mòdul mensual: 34,16 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 549,41 euros
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Complement d’insularitat de mòdul mensual: 54,45 euros
Càrrecs directius
Complement de direcció de mòdul mensual: 308,58 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 199,79 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 11,52 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 9,59 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat : 7.322,40 euros
C) Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics educatius, psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
Psíquics. Mòdul anual per unitat: 22.955,64 euros
Autistes o amb greus problemes de personalitat. Mòdul anual per unitat:
18.620,52 euros
Auditius. Mòdul anual per unitat: 21.359,16 euros
Plurideficients. Mòdul anual per unitat: 26.510,04 euros
4. EDUCACIÓ ESPECIAL. TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.427,70 euros
Trienni de mòdul mensual: 34,16 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 549,41 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 54,45 euros
Càrrecs directius
Complement de direcció de mòdul mensual: 308,58 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 199,79 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 11,52 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 9,59 euros
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Trienni de direcció de mòdul mensual: 17,33 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 14,70 euros
Càrrecs directius de programes de garantia social
Complement de direcció de mòdul mensual: 308,67 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 264,16 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 14,38 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 12,34 euros
B) Altres despeses
Programa de garantia social d’auxiliar de dependent de comerç. Mòdul anual
per unitat: 6.907,80 euros
Programa de garantia social de serveis auxiliars d’oficina. Mòdul anual per unitat: 6.907,80 euros
Programa de garantia social d’operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Mòdul anual per unitat: 7.897,62 euros
Cicle formatiu de gestió administrativa. Mòdul anual per unitat: 17.113,92 euros
Cicle formatiu de comerç. Mòdul anual per unitat: 17.113,92 euros
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (1r curs). Mòdul anual per unitat: 14.676,84 euros
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (2n curs). Mòdul anual per unitat: 15.438,36 euros
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria. Mòdul anual per unitat:
13.967,80 euros
Cicle formatiu de farmàcia. Mòdul anual per unitat: 11.888,04 euros
Cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics ( 1r curs). Mòdul anual per
unitat: 8.677,20 euros
Cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics (2n curs). Mòdul anual per
unitat: 10.482,24 euros
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (1r curs). Mòdul anual per unitat:
8.677,20 euros
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (2n curs). Mòdul anual per unitat:
10.482,24 euros
II. Cicles formatius de grau superior i formació professional de segon grau

B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat : 10.005,36 euros
C) Personal complementari (logopedes, fisioterapeutes, ajudants tècnics educatius, psicòleg-pedagog i treballador social), segons deficiències:
Psíquics. Mòdul anual per unitat: 36.651,72 euros
Autistes o amb greus problemes de personalitat. Mòdul anual per unitat:
32.782,68 euros
Auditius. Mòdul anual per unitat: 28.397,88 euros
Plurideficients. Mòdul anual per unitat: 40.756,32 euros
5. FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA
I. Cicles formatius de grau mitjà i programes de garantia social
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de mòdul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 536,96 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 74,30 euros
Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 1.568,15 euros
Trienni de mòdul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 526,11 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 53,51 euros
Càrrecs directius de cicles formatius de grau mitjà
Complement de direcció de mòdul mensual: 360,25 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 302,60 euros

A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de mòdul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 536,97 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 74,30 euros
Professor ajudant
Sou de mòdul mensual: 1.568,15 euros
Trienni de mòdul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 526,11 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 53,51 euros
Càrrecs directius
Complement de direcció de mòdul mensual: 360,25euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 302,60 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 17,33 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 14,70 euros
C) Altres despeses
Cicle formatiu d’administració i finances (1r curs). Mòdul anual per
5.071,20 euros.
Cicle formatiu d’administració i finances (2n curs). Mòdul anual per
6.876,12 euros.
Cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting. Mòdul anual per
13.967,86 euros.
Cicle formatiu de secretariat. Mòdul anual per unitat 10.361,76 euros.
Cicle formatiu de sistemes informàtics (1r curs). Mòdul anual per
5.071,20 euros.
Cicle formatiu de sistemes informàtics (2n curs). Mòdul anual per

unitat
unitat
unitat

unitat
unitat
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Num. 136

6.876,12 euros.

08-09-2007

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

6. BATXILLERAT

CONSELLERIA D'INTERIOR

Despeses de personal
Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de mòdul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 453,32 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 74,30 euros
Complement de batxillerat LOGSE de mòdul mensual als professors que
imparteixin batxillerat: 72,57 euros
Càrrecs directius
Complement de direcció de mòdul mensual: 370,17 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 325,29 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 17,81 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 15,63 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 5.596,08 euros

Num. 17013
Resolució de la consellera d’Interior per la qual es corregeix l’error observat a l’Annex V (‘Barem de mèrits’) de les resolucions
del conseller d’Interior per les quals es convoquen proves selectives i s’aproven els temaris i els exercicis per cobrir les places
d’estabilitat de l’ocupació de determinades escales i/o especialitats dels cossos de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juny de 2007)
Advertit un error a l’Annex V (‘Barem de mèrits’) de les resolucions del
conseller d’Interior per les quals es convoquen proves selectives i s’aproven els
temaris i els exercicis per cobrir les places d’estabilitat de l’ocupació de determinades escales i/o especialitats dels cossos de l’Administració especial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juny de
2007), i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, pel qual ‘les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes’,
RESOLC

7. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE PRIMER CICLE
A) Despeses de personal
Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.475,53 euros
Trienni de mòdul mensual: 35,30 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 517,04 euros
Complement de primer cicle d’ESO de mòdul mensual: 107,88 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 53,51 euros
Càrrecs directius
Complement de direcció de mòdul mensual: 325,29 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 210,62 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 12,14 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 10,12 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 8.768,76 euros

Primer. Rectificar l’error observat a l’Annex V (‘Barem de mèrits’) de les
resolucions del conseller d’Interior per les quals es convoquen proves selectives
i s’aproven els temaris i els exercicis per cobrir les places d’estabilitat de l’ocupació de determinades escales i/o especialitats dels cossos de l’Administració
especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de
juny de 2007) en els termes establerts a l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden
interposar: recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord 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; o 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 l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

8. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE SEGON CICLE
Marratxí, 24 d’agost de 2007
A) Despeses de personal

La consellera d’Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban

Professor titular
Sou de mòdul mensual: 1.732,75 euros
Trienni de mòdul mensual: 44,50 euros
Complement retributiu Illes Balears de mòdul mensual: 536,97 euros
Complement d’insularitat de mòdul mensual: 74,30 euros
Càrrecs directius
Complement de direcció de mòdul mensual: 370,17 euros
Complement de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 325,29 euros
Trienni de direcció de mòdul mensual: 17,81 euros
Trienni de prefectura d’estudis de mòdul mensual: 15,63 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 9.656,76 euros
9. ALTRES
Mòdul anual global de substitucions: 1.040.049,84 euros
Mòdul anual global de paga extraordinària d’antiguitat: 767.289,84 euros
Mòdul anual global d’ indemnitzacions: 32.732,40 euros .
Mòdul anual auxiliar tècnic educatiu: 11.415,00 euros
Mòdul anual per unitat de pedagogia terapèutica o d’audició i llenguatge:
1.000,00 euros

—o—

ANNEX
CORRECCIÓ D’ERRORS
On diu:
‘A. EXPERIÈNCIA
a) Experiència a llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Administració territorial i entitats autònomes de la
comunitat autònoma), del mateix cos al que s’accedeix o de categories laborals
equivalents.’
Ha de dir:
‘A. EXPERIÈNCIA
a) Experiència a llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Administració territorial i entitats autònomes de la
comunitat autònoma), del mateix cos, escala i/o especialitat a què s’accedeix o
de categories laborals equivalents.’

—o—

