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Num. 11918
Correcció d’errades advertides a l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 28 de maig de 2008, per la qual s’aproven les bases per a la selecció, per al nomenament i per al cessament dels òrgans de govern del Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears i de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les
Illes Balears
En el BOIB núm. 79 del dia 5 de juny de 2008 es va publicar l’Ordre de
la consellera d’Educació i Cultura de 28 de maig de 2008, per la qual s’aproven
les bases per a la selecció, per al nomenament i per al cessament dels òrgans de
govern del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i de l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. A la versió catalana d’aquesta
Ordre es van produir una errada en la numeració de l’article 6 i una omissió en
la redacció d’un dels apartats de l’Annex 2, que cal esmenar.
L’article 6 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de maig
de 2008, per la qual s’aproven les bases per a la selecció, per al nomenament i
per al cessament dels òrgans de govern del Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears i de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears queda
redactat de la següent manera:
Article 6
Comissió de selecció
1. Les comissions de selecció s’han de constituir per a cada un dels centres que hagin de seleccionar director, de conformitat amb la resolució convocant.
2. La comissió estarà formada pels següents membres:
a) Un representant del Departament d’Inspecció Educativa designat per la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
b) Un representant de l’Administració educativa proposat per la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
c) Dos representants del claustre de professors elegits, en sessió extraordinària celebrada a tal efecte, d’entre el professorat titular.
El claustre de professors ha d’elegir els seus representants per votació
secreta. Cada membre present a la sessió pot votar només un/a representant i se
seleccionen els més votats. En cas d’empat a vots s’ha de seleccionar com a
representant el professor amb més antiguitat en el centre i, si continua l’empat,
el professor de major edat. Si continua l’empat, s’ha de decidir per sorteig.
No pot participar en aquest claustre el professorat que es presenti com a
candidat. Si el director del centre es presenta com a candidat no pot presidir el
claustre i ha de ser substituït pel vicedirector o, en el seu cas, pel cap d’estudis
o pel component de major edat.
d) El representat del Personal d’Administració i Serveis en el Consell
Executiu.
3. Ha d’actuar com a president de la comissió el representat del
Departament d’Inspecció Educativa i com a secretari el representant del claustre de professors amb menys antiguitat en el centre docent.
4. El director, quan tengui la notificació de la Gerència de l’existència de
candidat o candidats al càrrec, ha de convocar el claustre de professorat, amb la
composició especial prevista a l’apartat c del punt 2 d’aquest article, en sessió
extraordinària, per notificar-los la relació d’aspirants i elegir els seus representants en la comissió de selecció. Una vegada realitzada la sessió, notificarà a la
Presidència del Patronat els membres elegits per al seu nomenament.
5. Rebudes totes les propostes, la Presidència del Patronat ha de nomenar
la comissió de selecció, ha de fixar el calendari de sessions i la data límit de la
resolució. Tot això s’ha de comunicar als components de la comissió de selecció.
6. Per a la constitució i funcionament de la comissió, és necessari que hi
siguin presents, com a mínim, quatre dels seus membres, i és imprescindible que
un d’ells sigui el president, ja que el càrrec és indelegable. Si el secretari no hi
és present, ha d’actuar com a tal el membre més jove en edat, excloent-ne el president.
7. En cas de coincidència en les votacions realitzades per la comissió, s’ha
de decidir pel vot de qualitat del president.
A l’Annex 2, referit al barem de la fase primera del concurs de mèrits per
a la selecció de candidats a director:
On deia: B. Per a l’exercici del càrrec de vicedirector, cap d’estudis o
secretari:
Ha de dir: B. Per a l’exercici del càrrec de vicedirector, cap d’estudis,
secretari o cap de producció:
Palma, 13 de juny de 2008
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Resolució de la consellera d’Educació i Cultura sobre l’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs
2008-09
Antecedents
1. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 de gener de 2008
(BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2008) regula el procediment relatiu a les
sol·licituds d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al
curs acadèmic 2008-09.
2. Un cop examinades les sol·licituds d’establiment, modificació i pròrroga de concerts educatius presentades pels interessats per al curs 2008-2009, i a
partir de les posteriors propostes adoptades per la Comissió de Concerts
Educatius de les Illes Balears, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
el director general de Planificació i Centres ordenà l’exposició pública dels
expedients mitjançant la Resolució de 24 d’abril de 2008 (BOIB núm. 58, de 29
d’abril de 2008) per tal de formular al·legacions.
3. Després de valorar les al·legacions presentades, de evacuar el tràmit de
fiscalització de la Intervenció de la CAIB, i havent informat de tot això a la
Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, el director general de
Planificació i Centres ha dictat, amb data de 20 de juny de 2008, una proposta
de resolució definitiva d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 2008-09 i l’ha elevada a la consellera d’Educació i Cultura per
tal que dicti la Resolució que pertoqui a aquest efecte.
Fonaments de dret
1. Els articles 116 i 117 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. L’article 51 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
3. Els articles 23, 24 i els preceptes que hi concorden del Reial decret
2377/1985 de dia 18 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes
bàsiques sobre concerts educatius.
4. L’article 12 i els preceptes que hi concorden del Decret 38/1998 de 20
de març que regulà el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts
del segon cicle d’educació infantil.
5. L’article 8 i els preceptes que hi concorden de l’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
2008- 2009.
Per tot això, i a proposta del director general de Planificació i Centres, dict
la següent
Resolució
1. Denegar l’establiment del règim de concerts educatius als centres
docents privats que es relacionen en l’annex 1 d’aquesta Resolució, en què s’expressen els fonaments que motiven la denegació.
2. Aprovar la modificació i pròrroga dels concerts educatius amb els centres docents privats que es relacionen als annexos 2 i 3 d’aquesta Resolució, en
què s’expressen les observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada
cas, així com el nombre d’unitats concertades per nivells que tindran a partir del
curs 2008-09.
3. Notificar als interessats aquesta Resolució, de conformitat amb el que
disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
així com la data, el lloc i l’hora en què hauran de comparèixer per signar el
document administratiu del concert educatiu. Entre la notificació i la signatura
del document hi haurà d’haver un termini mínim de quaranta-vuit hores.
4. Formalitzar les modificacions i les pròrrogues dels concerts educatius
aprovats per la present Resolució, mitjançant una diligència subscrita per la consellera d’Educació i Cultura i els titulars dels centres corresponents o persona
amb representació legal degudament acreditada i que s’adjuntarà al document
de formalització del concert educatiu.
Palma, 23 de juny de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

