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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Num. 20959
Decret 135/2007, de 31 d’octubre, pel qual es modifica el Decret
82/2001, de 15 de juny, pel qual es crea la societat anònima
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA).
En el marc de les competències sobre la creació i l’organització de
l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les competències relatives a
l’ordenació del territori, ambdues previstes en els articles 79 i 30.3 de l’Estatut
d’autonomia, correspon al Govern de les Illes Balears la creació i l’organització
d’empreses públiques que, com a ens instrumentals de l’Administració, executin algunes de les seves competències.
A través del Decret 82/2001, de 15 de juny, es creà la societat anònima
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA), societat
anònima que té com a objecte social l’elaboració de productes cartogràfics.
L’entrada en vigor, el passat 15 d’abril, de la Directiva 2007/2/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la qual s’estableix
una infraestructura d’informació espacial a la Comunitat Europea (Inspire),
implicarà un esforç del Govern de disposar de les dades espacials necessàries
per al desenvolupament de les diferents polítiques que s’han de dur a terme,
però també de garantir la interoperabilitat d’aquestes dades amb les diferents
administracions i organismes.
Per aquesta raó, es fa necessari fixar les mesures adequades per tal de desenvolupar les actuacions esmentades amb eficàcia i facilitant la col·laboració
d’altres administracions públiques que tenguin competències amb incidència
clara i directa sobre el territori.
Per tot això, amb l’informe de la Secretaria General de la Conselleria, a
proposta del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 31 d’octubre de 2007,

DECRET

Article únic
S’afegeix una disposició addicional al Decret 82/2001, de 15 de juny, pel
qual es crea la societat anònima Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears, SA (SITIBSA), la qual queda redactada de la manera següent:
“Disposició addicional
El Govern de les Illes Balears podrà fer ús, en el marc de les seves competències, de tots aquells productes de SITIBSA que hagin estat finançats a través de transferències de capital procedents dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma.
Així mateix, en el marc dels instruments de col·laboració interadministrativa que se subscriguin, i d’acord amb les condicions que s’hi estableixin, el
Govern podrà cedir l’ús d’aquests productes a altres administracions públiques.”
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20962
Decret 136/2007, de 31 d’octubre, mitjançant el qual es modifica
el Decret 81/2004, de 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
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 (LOPEGCD). A l’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 determinés, percebrien, mentre restessin en actiu, una part del
complement retributiu corresponent, d’acord amb el nombre d’anys d’exercici
del càrrec de director.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
(LOCE), determinava a l’article 94.3 que «Els directors dels centres públics que
haguessin exercit el càrrec amb valoració positiva durant el període de temps
que cada administració educativa determinés, mantindrien, mentre romanguessin 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’havia de tenir en compte a aquests efectes el nombre
d’anys d’exercici del càrrec de director».
Així mateix, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE),
estableix novament a l’article 139.4 que són les administracions educatives les
que han d’establir el període de temps, les condicions i els requisits per poder
optar a la percepció del complement retributiu de consolidació del càrrec de
director.
Amb el Decret 81/2004, de 17 de setembre (BOIB núm. 134, de 25-092004), 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, es van establir els requisits, l’import i els procediments per poder
optar a la percepció d’aquest complement retributiu de consolidació del càrrec
de director de centres docents públics de les Illes Balears.
El fet singular que en el breu període de 4 anys s’hagin publicat dues lleis
orgàniques que afecten de forma substancial el conjunt de la comunitat educativa obliga les administracions educatives a fer un esforç considerable d’adequació de la normativa existent. Per tant, aquesta modificació pretén adequar alguns
articles del Decret a la nova realitat normativa en matèria d’educació.
D’altra banda, en l’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006
pel qual s’aprova la proposta d’acord per a la millora de l’ensenyament públic,
relatiu a les plantilles de personal dels centres docents públics, aprovada per la
Mesa Sectorial d’Educació (BOIB núm. 114, de12-08-2006), ja es preveu en la
mesura número 11 el compromís de modificar el Decret 81/2004.
En virtut d’això, a proposta de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la
Conselleria d’Interior, consultades les organitzacions sindicals més representatives en el sector de l’ensenyament no universitari, vist l’informe preceptiu del
Consell Escolar de les Illes Balears, d’acord amb el Consell Consultiu de les
Illes Balears, i després de considerar-ho el Consell de Govern de dia 31 d’octubre de 2007,

DECRET

Article primer

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 d’octubre de 2007
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

Es modifica el contingut de l’article 1 del Decret 81/2004, que queda
redactat de la manera següent:
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
2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació (LOCE), i la Llei orgànica 9/1995, de 20 de
novembre, de la participació, l’avaluació i el govern de centres docents
(LOPEGCD), i que hagi desenvolupat aquesta tasca en els centres docents
públics de les Illes Balears gestionats per la Conselleria d’Educació i Cultura.
Article segon

—o—

Es modifica el títol i el contingut de l’article 2 del Decret 81/2004, que
queda redactat de la manera següent:

6

BOIB

Num. 167

08-11-2007

d’Economia, Hisenda i Innovació en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de
2007, adopta entre altres l’acord següent:

Article 2
Requisits per a la consolidació del complement retributiu
El professorat que ha de percebre la part consolidada del complement
retributiu ha de ser funcionari de carrera en situació d’actiu en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, ha d’haver cessat en el càrrec de director i, a més, ha de complir els requisits següents:
Haver estat nomenat per a l’exercici del càrrec de director, d’acord amb la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, o la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació, o 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 dels períodes de mandat com a director, d’acord amb
les lleis orgàniques abans esmentades per les quals fou nomenat. En aquest cas,
té dret a consolidar, amb la 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.

‘Primer. Adjudicar definitivament a l’entitat Emisión 7, SA, la concessió
del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència en l’àmbit territorial de Maó, amb emissió a 99.1 MHz, per un període de 10 anys.
Segon. Ordenar la inscripció en el Registre d’Empreses de Radiodifusió
Sonora de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’aquesta concessió, en el
termini d’un mes a partir de la presentació per l’adjudicatària de la documentació que es detalla en l’article 17 del Decret 86/1995, i comunicar a l’entitat interessada que disposa d’un termini de quinze dies comptadors des del dia de la
notificació d’aquest Acord per aportar aquesta documentació. Fins que no es
faci aquesta inscripció, l’adjudicatària no podrà iniciar les emissions regulars i,
si no ho fa, es podrà revocar la concessió atorgada.
Tercer. Notificar aquest Acord a l’entitat interessada i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article tercer
Es modifica el contingut de l’article 3, que queda redactat de la manera
següent:
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 complet d’exercici del càrrec d’acord amb la periodització del mandat que estableix la llei orgànica per la qual fou nomenat: el 25 %.
b)Per dos períodes complets d’exercici del càrrec d’acord amb la periodització del mandat que estableix la llei o lleis orgàniques per les quals fou
nomenat: el 40 %.
c)Per tres períodes complets d’exercici del càrrec d’acord amb la periodització del mandat que estableix la llei o lleis orgàniques per les quals fou
nomenat: el 60 %.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, o bé, directament,
un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la publicació esmentada, de conformitat amb el que estableixen els articles 53.1
a i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 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, i els articles 10.1 a, 46 i altres disposicions concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.’
Palma, 31 d’octubre de 2007

Article quart
Es modifica el contingut de l’article 6, que queda redactat de la manera
següent:
La percepció del complement personal retributiu de consolidació del
càrrec de director és incompatible únicament en el cas que el beneficiari exerceixi les tasques de director.

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Disposició addicional única
A efectes de gestió administrativa i econòmica aquest complement rebrà
la denominació de ‘complement consolidat de director’.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 31 d’octubre de 2007
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicon
La consellera d’Interior
Mª Ángeles Leciñena Esteban

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 20979
Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre, per a l’adjudicació
definitiva de la concessió (gestió indirecta) del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència a
Emisión 7, SA, a la localitat de Maó (99.1 MHz)
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta del, conseller

Num. 20978
Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre, pel qual s’autoritza la creació de l’escola municipal d’educació infantil de primer
cicle EEI Santa Creu, a Palma
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta de la, consellera
d’Educació i Cultura en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2007, adopta
entre altres l’acord següent:
‘Primer. Autoritzar la creació de l’escola municipal d’educació infantil de
primer cicle EEI Santa Creu, a Palma, que queda configurada de la manera
següent:
Codi de centre: 07013450
Denominació genèrica: escola d’educació infantil de primer cicle
Denominació específica: EEI Santa Creu
Titular: Ajuntament de Palma
Domicili: c/ de Sant Pere, 25
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyances autoritzades: educació infantil de primer cicle
Capacitat: 6 unitats i 85 places escolars, distribuïdes de la manera següent:
0 a 1 anys: 1 unitat i 8 places escolars
1 a 2 anys: 3 unitats i 39 places escolars
2 a 3 anys: 2 unitats i 38 places escolars
La capacitat màxima d’unitat en funcionament, en cada moment, no podrà
excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios que,
pel que fa a superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes
per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinen en els articles
10 b i 13.1 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny.
Segon. L’escola està obligada a complir la normativa vigent quant a la
titulació del professorat destinat a les unitats autoritzades mitjançant el present
Acord. En cas contrari, es revocarà l’autorització atorgada. Aquest requisit

