4

BOIB

Num. 9

* Pendent de ratificació pel Consell de Govern.
La durada dels contractes d’ajudant i professor associat és d’un any renovable.
El resultat de la provisió de les places es farà públic a la pàgina web de la
Universitat.
Palma, 15 de gener de 2008
La Rectora
(per delegació FOU núm. 281),
Josep L. Ferrer, vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica
La Gerent,
Begoña Morey
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Num. 749
Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador
de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs
2007-2008. Seu universitària d’Eivissa i Formentera
Resolució de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears per la qual
surten a concurs les places de personal docent i investigador que es detallen.

19-01-2008

D’acord amb la disposició addicional vint-i-vuitena de la LOE , les administracions educatives podran establir convenis educatius amb els centres que
imparteixin cicles formatius de formació professional que complementin l’oferta educativa dels centres públics d’acord amb la programació general de l’ensenyament.
La disposició transitòria desena de La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació i el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el
calendari de l’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, disposada per
la Llei orgànica, de 3 de maig, d’Educació, estableixen les modificacions dels
concerts educatius. En aquest sentit, l’article 12 del Reial decret 806/2006, estableix que en l’any acadèmic 2008-2009 s’implantaran els programes de qualificació professional inicial i es deixaran d’aplicar els programes de garantia social
regulats en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu. I la seva disposició transitòria segona estableix que els concerts
pels programes de garantia social es referiran a programes de qualificació professional inicial a partir de la data d’implantació dels esmentats programes.
Per altra banda, el Govern de les Illes Balears, fent ús de les competències
que té en matèria educativa, d’acord amb l’Estatut d’autonomia i el Reial decret
1876/1997, de 12 de desembre, pel qual es traspassen les funcions i els serveis
de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en
matèria d’ensenyament no universitari, mitjançant el Decret 38/1998, de 20 de
març, regulà el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts d’educació infantil de segon cicle.

Departament d’Economia Aplicada
*Un associat (3h). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil:
Economia Política.
Els candidats han d’acreditar els requisits exigits per a la seva categoria a
la Llei orgànica d’universitats 6/2001, de 21 de desembre (BOE núm. 307, de
24 de desembre), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE
núm. 89, de 13 d’abril), i en allò que sigui aplicable, al Decret de la CAIB
104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, de 8 d’agost), al Reial decret 898/1985,
de 20 d’abril, sobre règim de professorat universitari (BOE de 19 de juny), i al
Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s’aprova la reforma dels Estatuts d’aquesta universitat (BOIB núm. 45, de 19 d’abril).
Les sol·licituds, acompanyades de tota la documentació, s’han d’adreçar a
la Magnífica Senyora Rectora de la Universitat de les Illes Balears i presentar a
la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, c/ Bes, 9, 07800 Eivissa.
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà d’haver-se
publicat aquesta convocatòria al BOIB fins al dia 4 de febrer de 2008.
Tota la informació referent a aquesta convocatòria, als concursos, a la
durada dels contractes i, si escau, al perfil de les places, es pot demanar al Servei
de Recursos Humans de la UIB, Son Lledó, campus universitari, cra, de
Valldemossa, km 7.5, Palma.
Les places que estiguin subjectes a impartició de docència tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.
* Pendent de ratificació pel Consell de Govern.
La durada dels contractes d’ajudants i professors associats és d’un any
renovable.
El resultat de la provisió de les places es farà públic a la pàgina web de la
Universitat.

Mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 13 de desembre de 2004 es varen dictar les normes per a la renovació i establiment dels
concerts educatius a partir del curs 2005-2006, com també per a les modificacions al llarg dels propers quatre anys.

Palma, 15 de gener de 2008

Article 1
1. D’acord amb el que preveuen La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, el Reial decret 2377/1985 pel qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius i el Decret 38/1998, de 20 de març, pel
qual es regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil, els centres docents privats concertats poden, en el termini de vint dies hàbils a partir de la publicació de la present Ordre, presentar una sol·licitud a la Conselleria d’Educació i Cultura per
establir, modificar i prorrogar els concerts educatius subscrits en els termes establerts en aquesta Ordre.

La Rectora
(per delegació FOU núm. 281),
Josep L. Ferrer, vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica
La Gerent,
Begoña Morey

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 695
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 de gener de
2008, per la qual es dicten normes sobre establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs acadèmic 20082009
El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, estableix en el Títol V
la renovació i modificació dels concerts educatius.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix en el Capítol
IV del Títol II, d’equitat de l’educació, les directrius bàsiques que afecten el
règim de concerts educatius.

Atenent que el dret a l’educació (art. 27.1 de la CE de 1978), ha d’anar lligat a la llibertat d’ensenyament (art. 27.1 de la CE), al dret dels pares a escollir
la formació religiosa i moral que considerin més adient per als seus fills (art.
27.3 de la CE), a la llibertat de creació de centres docents (art. 27. 6 de la CE),
a la responsabilitat dels poders públics d’una programació general de l’ensenyament (art. 27. 5 de la CE), i a una ajuda als centres docents (art. 27.7 de la
CE).
L’article 30 de la LOE introdueix els programes de qualificació professional inicial com una de les vies de formació a la darrera etapa de l’educació
secundària obligatòria. Aquests programes s’han d’implantar en el curs 20082009, un cop transcorreguda l’etapa transitòria en el curs 2007-2008 en què les
administracions educatives podien aplicar anticipadament els susdits programes, per la qual cosa cal determinar el procediment que han de seguir els centres que estiguin interessats i disposin de les corresponents autoritzacions per
concertar la implantació d’aquests programes, en el marc general del mapa escolar de l’educació secundària.
Per això, fent ús de les atribucions que em confereixen les disposicions
legals vigents, dict la següent
Ordre

2. L’Administració educativa fixarà la relació mitjana alumne/unitat a què
es refereix l’article 16 del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. En tot
cas, la relació mitjana es concretarà tenint en compte l’existent per als centres
públics de la zona o del municipi on estigui ubicat el centre.
3. Així mateix, en el cas de centres de segon cicle d’educació infantil,
l’Administració educativa, valorarà, en el moment de resoldre els expedients de
sol·licitud, el fet que es tracti de centres d’educació infantil adscrits a centres
d’educació primària. L’adscripció es durà a terme mitjançant una resolució del
director general de Planificació i Centres, a sol·licitud subscrita pels titulars
d’ambdós centres.
4. Per establir, modificar i prorrogar els concerts educatius per al curs
2008-2009 els centres que hi estiguin interessats, s’han de subjectar al que s’estableix en els articles següents.
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Article 2
L’Administració educativa de les Illes Balears pot formalitzar concerts educatius, a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, amb els
titulars dels centres privats que tenguin l’autorització per impartir els ensenyaments abans esmentats.
Article 3
La Conselleria d’Educació i Cultura, previ informe de la Direcció General de Planificació i Centres, a l’inici del curs escolar, segons les necessitats educatives i d’escolarització en una determinada zona, podrà, d’ofici, establir o modificar concerts amb centres privats que tenguin autoritzades unitats escolars dels ensenyaments corresponents.
Article 4
Els concerts educatius per impartir ensenyaments postobligatoris tenen el caràcter de concerts singulars.
Pel que fa referència als centres interessats en nous ensenyaments de cicles formatius de formació professional de grau superior, podran sol·licitar, seguint el
procediment establert a la present Ordre, l’establiment, si cal, de convenis amb l’Administració educativa.
Article 5
Els centres amb garantia social concertada sol·licitaran la transformació de les unitats de garantia social en unitats de programes de qualificació professional inicial, els perfils dels quals hagin estat definits per l’Administració educativa, de conformitat amb allò que estableix l’article 30.6 de la LOE.
Els centres que sol·licitin la transformació a que fa referència l’anterior paràgraf, han de seguir el procediment establert a la present Ordre per l’establiment,
modificació i pròrroga, si cal, de concerts singulars amb l’Administració educativa.
Article 6
1. Els centres que acullin alumnat amb necessitats educatives especials han de disposar dels recursos adients per garantir una educació de qualitat, segons el
que disposa el Reial decret 696/1995, de 28 d’abril, d’ordenació de l’educació dels alumnes amb necessitats educatives especials, amb les modificacions establertes a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i al Reial decret 943/2003, de 18 de juliol, pel qual es regulen les condicions per flexibilitzar la durada dels
diversos nivells i etapes del sistema educatiu per als alumnes amb superdotació intel·lectual.
2. Els docents que han d’atendre aquests alumnes han de ser, en funció de les característiques de l’alumnat, mestres d’educació especial amb les especialitats de pedagogia terapèutica o audició i llenguatge. Així com també els mestres que tinguin la llicenciatura en psicopedagogia, segons l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de dia 7 de maig de 2001. En el nivell d’educació secundària obligatòria també poden atendre aquests alumnes els llicenciats en pedagogia,
especialitat d’educació especial, i els llicenciats en psicopedagogia.
3. Els alumnes amb greus problemes d’autonomia personal han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius. El finançament de l’auxiliar tècnic educatiu s’efectuarà segons es prevegi dins el mòdul econòmic establert al Decret sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.
Article 7
Els centres d’educació especial acollits al règim de concerts educatius poden modificar o prorrogar els concerts educatius en els nivells i les modalitats que
tenguin autoritzats.
Article 8
1. Les sol·licituds d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius, així com dels convenis singulars s’han de presentar a la Direcció General de
Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura, en el termini assenyalat en l’article primer d’aquesta Ordre i segons els models que s’adjunten com
annexos.
2. Les sol·licituds esmentades han de ser signades per les persones que figuren al registre de centres docents com a titulars dels centres. En cas que la titularitat correspongui a una persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de signar qui en tengui la representació.
3. La Direcció General de Planificació i Centres, una vegada verificada l’aportació de la documentació exigida, sotmetrà les sol·licituds presentades a la
Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, que tindrà la composició fixada en l’article 12.2 del Decret 38/1998, de 20 de març (BOCAIB del 24). En els
casos de sol·licituds de concerts o de convenis de nous cicles formatius serà preceptiu incorporar a l’expedient un informe de la Direcció General de Formació
Professional.
4. A partir de les propostes adoptades per la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, i d’acord amb els recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació i Centres ordenarà l’exposició pública dels expedients i fixarà un termini perquè, en el supòsit
que hi hagi propostes totalment o parcialment denegatòries, els sol·licitants puguin al·legar el que considerin procedent segons el seu dret.
5. Una vegada valorades les al·legacions presentades pels sol·licitants, i realitzada la fiscalització de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la Direcció General de Planificació i Centres elaborarà la proposta de resolució definitiva d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius
sol·licitats, que elevarà a la consellera d’Educació i Cultura.
6. La consellera d’Educació i Cultura resoldrà sobre l’establiment, la modificació i la pròrroga dels concerts educatius abans de dia 15 d’abril de 2008, segons
el que estableix l’article 24.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
7. La resolució, que en cas de ser denegatòria haurà de ser motivada, serà notificada a les persones interessades i publicada al BOIB. Aquesta resolució posa
fi a la via administrativa i, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la notificació, s’hi pot interposar, en contra, un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura, o bé es pot optar per impugnar- la directament interposant, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
d’haver-ne rebut la notificació, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Article 9
L’establiment, les modificacions i les pròrrogues dels concerts educatius que s’acordin a l’empara d’aquesta Ordre s’han de formalitzar, abans del dia 15 de
maig de 2008, per mitjà d’una diligència que s’annexarà al document de formalització del concert educatiu.
Disposició transitòria
1. Els centres privats que tenguin concertats ensenyaments postobligatoris, mantindran el concert per als ensenyaments equivalents.
2. Els concerts aplicables a centres d’educació infantil es referiran als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil.
3. Els concerts que comencin a vigir en el curs 07-08 tindran una durada de dos cursos acadèmics, sense perjudici de la seva renovació en el moment adient.
Disposició final
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 14 de gener de 2008
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present Resolució es procedeix a desenvolupar reglamentàriament l’establert a
l’esmentada normativa, i aconseguir que el procediment de concessió estigui
emparat pels principis de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat
que informen tota activitat de foment als que estaran subjectes totes aquelles
persones e institucions que intervenen i formen part del procés subvencionador.
La present Resolució es regeix per:
a) L’Ordre de 24 de setembre de 2007, del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques per la qual s’adapta l’ordre de 26 de juliol de 2006, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per part de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, a la nova estructura
orgànica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
publicada en el BOIB 146, de 2 d’octubre
b) El Decret Legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
c) Demés normes de general aplicació.
Per tot això, i amb els informes que preveu l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, en ús de les facultats que m’atribueix l’article 33 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes, dicto la següent
RESOLUCIÓ
1. Objecte i finalitat.
1. Aquesta ordre té per objecte convocar les subvencions a concedir
durant l’any 2008 per la Conselleria d’Habitatge y Obres Públiques, en matèria
de eliminació de barreres arquitectòniques.
2. Les actuacions subvencionables amb càrrec a la present convocatòria
tendran com a finalitat l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de
l’accessibilitat en els edificis propietat dels ajuntaments, oberts al públic.
3. Les actuacions i despeses subvencionables deuran realitzar-se dins el
termini comprès entre l’1 de gener del 2008 i el 30 de novembre de 2009.
2. Beneficiaris.
Amb caràcter general, podran optar a aquestes ajudes els ajuntaments de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que presentin un projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques d’acord amb el que estableix aquesta
Resolució
3. Actuacions finançables.

—o—
CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 577
Resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques de 14 de
gener de 2008, per la qual es convoquen les subvencions per a
l’eliminació de barreres arquitectòniques
Mitjançant la publicació en el BOIB 196 de 31 de desembre del Decret
legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions, s’estableix un nou esquema normatiu encaminat aconseguir una
transparència i, sobre tot, una seguretat jurídica a tots els que intervenen en el
procés de foment, ja siguin els particulars, ja sigui la pròpia Administració.
Una de les novetats, que contempla l’esmentada Llei, és l’establiment d’unes bases reguladores per a la concessió de subvencions que regiran, baix una
mateixa normativa comú i amb caràcter general la regulació de les diferents subvencions que es tramiten a cada Conselleria i obtenir d’aquesta manera una unificació normativa que redundarà en benefici de tothom; bases que serviran d’eix
a les diferents convocatòries, les quals regularan de manera específica i concreta, la tramitació efectiva de la concessió de l’ajuda o subvenció.
Així doncs, segons l’Ordre de 24 de setembre de 2007, del conseller
d’Habitatge i Obres Públiques per la qual s’adapta l’ordre de 26 de juliol de
2006 publicada en el BOIB 107, per la qual s’estableixen les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per part de la Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports, a la nova estructura orgànica de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicada en el BOIB 146, de 2 d’octubre, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i en virtut de les prerrogatives
reglamentaries que te atribuïdes el titular d’aquesta Conselleria, a través de la

- Les sol·licituds, per ser finançables, hauran d’incloure projectes d’eliminació de barreres arquitectòniques en algun dels edificis propietat dels ajuntaments relacionats a continuació: Cases consistorials, centres sanitaris, biblioteques, museus, cases de cultura, centres culturals, teatres, sales cinematogràfiques, palaus de congressos, sales de conferències, auditoris, edificis o recintes
on es desenvolupin esdeveniments esportius.
- Les actuacions podran se les següents:
a) Formació d’accessos adaptats en els edificis.
b) Col·locació d’ascensors o plataformes salva escales.
c) Construcció de serveis higiènics adaptats.
d) Col·locació de sistemes per compensar les alteracions o discapacitats
de la visió i de la audició i/o parla.
e) Formació de itineraris adaptats.
f) Adaptació d’espais reservats d’ús preferent a persones amb mobilitat
reduïda.
g) Restauració o reconstrucció d’escales per convertir-les en adaptades.
h) Formació i/o reconstrucció de rampes adaptades.
i) El cost de projectes, direccions d’obra, estudis geotècnics, assajaments
i anàlisis de laboratori, permisos d’obra i les taxes corresponents.
- No podran ser objecte de finançament les actuacions en edificis o recintes que no tenguin o projectin qualcuna de les següents actuacions:
a) Un accés adaptat.
b) Les que no tenguin un itinerari interior adaptat.
c) Les voreres de l’entorn adaptades.
- Les actuacions que se duguin a terme, han de complir el Decret 20/2003,
de 28 de febrer pel qual s’aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques.
4. Presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar des del dia
següent de la publicació al BOIB.

