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els centres docents que imparteixen educació infantil tindran, com a màxim, 25
alumnes per unitat escolar. Tenint en compte aquesta circumstància, aquesta
Direcció General considera que, per atendre les necessitats educatives plantejades, la ràtio adient ha de ser de 26 alumnes per unitat escolar.
Tot i que, per l’edat del nivell educatiu les ràtios del qual es pretenen
incrementar, no es tracta d’un etapa educativa obligatòria, és un deure de les
administracions educatives atendre les demandes de les famílies i garantir, en
aquest sentit, una oferta suficient de places escolars, a l’empara de l’article 15.2
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. A aquest efecte, es considera adient tècnicament articular aquest increment seguint el procediment previst a l’esmentada disposició addicional primera del Decret 37/2008, de 4 d’abril, atès que té en comú la mateixa situació d’urgència o necessitat en atendre
les demandes de places escolars.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.- Incrementar la ràtio de nombre d’alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics del municipi de Palma per al curs 2008-2009, únicament
pel que fa al primer curs del segon cicle d’educació infantil.
2.- Conseqüentment, l’esmentada ràtio queda fixada en 26 alumnes per
unitat escolar, com a màxim.
3.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
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Codi
Nom
07008338 IES Baltasar Porcel

Manacor

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació, segons els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Palma, 11 de setembre de 2008
El director general
Miquel Martorell Mas

—o—
—o—
Num. 17444
Resolució del director general de Planificació i Centres per la
qual es modifiquen les ràtios corresponents al nivell educatiu de
tres anys als centres docents públics i privats de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics
La disposició addicional primera del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual
s’estableix el règim d’admissió als centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que quan en una zona escolar no hi hagi suficients vacants per atendre les sol·licituds d’admissió d’alumnat en etapes o nivells educatius obligatoris, i s’acrediti que en tots els centres
docents del nivell corresponent s’han esgotat les places escolars ofertes, la
Direcció General de Planificació i Centres pot incrementar el nombre d’unitats
o les ràtios als centres de la zona, sempre que l’augment de ràtios no excedeixi
el 10 % establert legalment, mitjançant resolució motivada.
En el present moment, al llarg del procés d’escolarització corresponent al
curs 2008-2009, s’ha posat de manifest precisament la mancança de places suficients per atendre les sol·licituds d’admissió del nivell educatiu corresponent als
tres anys, la qual ha afectat als centres ubicats al municipi de Palma. Per la qual
cosa és necessari augmentar el nombre d’unitats als centres que ofereixen aquest
nivell educatiu ubicats en el terme municipal de Palma.
Cal recordar que, segons el que disposa l’article 2.2 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 7 d’abril de 2008, 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 2008-2009, l’oferta de places escolars es realitza en funció de
la composició de grups, dels quals resulten 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. En concret, segons l’article 10.2 de l’esmentada norma,

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 17175
Resolució de concessió de subvencions, a l’empara de la
Resolució núm. 12275 de la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de 26 de juny de 2008 (BOIB núm. 94, de 5 de juliol de
2008), per la qual s’aprova la convocatòria pública per presentar
sol·licituds de subvencions per al foment de les noves
instal·lacions solars tèrmiques constituïdes per un únic col·lector
solar, en el marc del Conveni de col·laboració amb l’Institut per
a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).
Fets
1. Les persones o entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta resolució han
presentat a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per a un projecte de nova instal·lació tèrmica constituïda per un únic
col·lector solar.
2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat la sol·licitud i n’han
emès un informe favorable dels aspectes següents:
- La persona o entitat sol·licitant, per la seva naturalesa, pot ser beneficiària de la subvenció objecte de convocatòria.
- La persona o entitat ha presentat la sol·licitud en temps i forma i ha
adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
3. La subvenció es quantifica en 500,00 euros per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 21801G/731C01/78000/00
FF21208 del pressupost vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. L’article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació
en el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.

