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lar, presenta una sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament d’un centre privat d’educació infantil de primer cicle situat al C/ Olesa, 11, de Sa
Cabaneta (Marratxí), amb tres unitats (0-1 anys: 1 unitat; 1-2 anys: 1 unitat; 23 anys: 1 unitat).
2. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió emet informe favorable, amb
data 28 de febrer de 2007, del projecte presentat.
3. La Resolució del director general de Planificació i Centres, de 9 de
març de 2007, aprova el projecte d’obres del centre d’educació infantil de primer cicle CEI La Vall, amb tres unitats.
4. Amb data 16 de juliol de 2007, la titular del centre sol·licita la visita al
centre perquè es comprovi la finalització de les obres.
5. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió emet informe desfavorable
de la visita amb data 6 de setembre de 2007.
6. La titular del centre presenta, amb data 17 de setembre de 2007, la relació de professorat i la seva titulació acadèmica.
7. Amb data 20 de setembre de 2007, la titular informa que han estat
esmenades les deficiències detectades a la visita.
8. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió emet informe favorable amb
data 4 d’octubre de 2007.
9. L’informe d’Inspecció sobre les titulacions presentades, amb data 7 de
desembre de 2007, és desfavorable.
10. El 19 de juny de 2008, la titular sol·licita, aportant la documentació
acreditativa requerida, un canvi de nom del centre, pel qual passa a anomenarse centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Hamelin.
11. El 21 d’octubre de 2008 la Comissió de valoració de la qualificació del
professorat de centres d’educació infantil de primer cicle informa favorablement
sobre la qualificació de la relació de professorat aportada pel centre interessat.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora del dret a l’educació.
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4 de març), d’educació.
3. La Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26 de juny), pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitari, segons el que determina la l’Ordre de 7 de gener
de 2004 (BOIB del 15).
5. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions
de centres privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
6. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Per tot això, i a proposta del director general de Planificació i Centres, dict
la següent
Resolució
1. Autoritzar, a partir del curs 2008-2009, l’obertura i el funcionament del
centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Hamelin de Sa Cabaneta
(Marratxí), que, en conseqüència, queda configurat de la manera següent:
Codi de centre: 07013711
Denominació genèrica: Centre d’educació infantil privat de primer cicle
Denominació específica: CEI Hamelin
Titular: Gemma Puig Bosqued
Domicili: C/ Olesa, 11
Localitat: Sa Cabaneta
Municipi: Marratxí
Ensenyaments autoritzats: 3 unitats d’educació infantil de primer cicle.
0 a 1 anys: 1 unitat
1 a 2 anys: 1 unitat
2 a 3 anys: 1 unitat
2. El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació
del professorat destinat a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució.
En cas contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.
3. El centre que és autoritzat per aquesta Resolució ha de complir la norma
bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de Condicions de Protecció Contra Incendis
aprovada per Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29 d’octubre) i
les condicions higièniques, sanitàries, acústiques, d’habitabilitat, de seguretat i
d’accessibilitat que s’assenyalen a la legislació vigent. Tot això sense perjudici
que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de dites condicions
correspon a la titular o el titular dels centres.
4. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent
i a sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.
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5. Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i s’ha de notificar a l’entitat interessada.
Aquesta Resolució comença a vigir en el moment de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un 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 d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 10 de novembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 22110
Correcció d’errades de la Resolució de la consellera d’Educació
i Cultura per la que es concedeixen i deneguen ajudes econòmiques individuals per l’assistència a activitats de formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2007 i el 31 d’agost de 2008
Advertides les errades en la publicació de la Resolució per la que es concedeixen i deneguen ajudes econòmiques individuals per l’assistència a activitats de formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari dins
el període comprès entre l’1 de setembre de 2007 i el 31 d’agost de 2008, resolc:
Adjuntar els motius de la denegació d’ajudes econòmiques individuals
tipus A – B – C:
Motius de la denegació de l’ajuda econòmica.
1.Apartat. Onzè, 2.a) No lliurada la memòria de l’activitat.
2.Apartat. Onzè, 2.b) No lliurada la fotocòpia compulsada del certificat
participació al curs.
3.Apartat. Setè, 2.a) No lliurat el programa o la convocatòria de l’activitat.
4.Apartat. Onzè, 2.c) No lliurada la documentació justificativa de les despeses realitzades.
5.Apartat. Setè, 2.c) No lliurades les dades bancàries d’acord amb el
model TG002.
6.Apartat. Setè, 2.b) No lliurades 3 còpies de la targeta d’identificació fiscal de la persona sol·licitant o del DNI.
7.Apartat Tercer, 1.a) No estar en actiu en algun centre docent, públic o
privat concertat, de gestió de la Conselleria d’Educació. O no estar en servei
actiu en alguna unitat de suport als centres públics o privats concertats dels
nivells o ensenyament esmentats anteriorment..
8.Apartat Primer, 5.a) No mantenir relació directa de formació amb el lloc
de feina que es desenvolupa.
9.Apartat Primer, 5.b) No mantenir relació directa de formació amb l’àrea/etapa que imparteix la persona sol·licitant.
10.Apartat Tercer, 1.e) Ser beneficiari d’altres ajudes per a la mateixa
activitat.
11.Apartat Vuitè, 1) Presentada la sol·licitud o documentació fora de termini.
12.Apartat Vuitè, 2) Presentada la sol·licitud o documentació fora de termini.
13.No és competència d’aquesta resolució.
14.Apartat Tercer, 1.b) No ser beneficiari de cap altra ajuda per mitjà d’aquesta convocatòria. Només es pot sol·licitar ajuda per una sola activitat.
15.No lliurat l’annex 2 que s’indica a l’apartat Tercer 1.e)
16.Apartat Primer, 2) Les activitats de formació a què fa referència la
convocatòria s’han de fer i acabar en el període comprès entre l’1 de setembre
de 2007 al 31 d’agost de 2008.
17.No lliurat l’annex 4 que s’indica a l’apartat Setè, 2.e)
18.Apartat Tercer, 1.d) No haver gaudit d’aquesta mateixa ajuda en la
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convocatòria 2006/07.
Palma, 7 de novembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés i Chicón

—o—
Num. 22277
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 18 de novembre de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir
ajuts a les organitzacions sindicals amb representació a l’àmbit
de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
La Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical reconeix a
aquelles organitzacions sindicals que hagin obtingut un determinat nivell d’audiència electoral en un àmbit territorial i funcionarial específic l’exercici d’alguna de les funcions i facultats reconegudes als sindicats més representatius,
entre les quals destaca la participació en la negociació col·lectiva (article 7 de la
Llei).
La Mesa Sindical de l’Ensenyament privat concertat, establerta entre els
sindicats i la Conselleria d’Educació i Cultura va signar el passat 26 d’octubre
de 2007 l’acord sobre l’exercici de l’acció sindical a l’àmbit de l’ensenyament
privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics i l’acord pel qual es
concedeixen ajuts per a la realització de tasques sindicals en aquest mateix
àmbit.
Aquests acords, que representen una potenciació i l’establiment de facilitats perquè les organitzacions sindicals puguin realitzar la seva tasca en l’àmbit
de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, han
estat subscrits per tots els sindicats representats en aquesta Mesa, és a dir, STEIi, FE-USO, FETE-UGT, FE-CCOO i FSIE amb un període de vigència de quatre anys.
L’acord pel qual es concedeixen ajuts per a la realització de tasques sindicals contempla a la clàusula primera que la Conselleria d’Educació i Cultura
de la Comunitat Autònoma destinarà anualment per a la realització de les funcions i facultats a què es refereix l’apartat tercer de l’article 6 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, amb l’objecte de contribuir a la
realització de les funcions que tenen encomanades les organitzacions sindicals
amb presència en els òrgans de representació compresos dins de l’àmbit d’aplicació de l’acord, determinades quantitats, d’entre les quals destaca, per a l’any
2008, la suma de 69.493,62 euros, destinada a les organitzacions sindicals amb
representació en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics.
L’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2007, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma per a l’any
2008, ha previst la concessió d’ajuts per a les organitzacions sindicals amb
representació a l’àmbit de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears,
amb la finalitat de fomentar la realització de les tasques de les organitzacions
sindicals en aquest àmbit.
Per tot això, segons el que disposa l’article 15.1 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’article 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de
2005 (BOIB núm. 59, de 19 d’abril de 2005), per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura; i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres, amb l’informe previ del Servei
Jurídic i el de la Direcció General de Pressuposts; amb la fiscalització de la
Intervenció General i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears.
Dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Objecte i quantia total de l’ajuda
Mitjançant aquesta Resolució es convoquen, per a l’exercici 2008, ajudes
econòmiques a les organitzacions sindicals amb representació a l’àmbit de l’ensenyament privat concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
exercir les funcions i facultats a les quals es refereix l’apartat tercer de l’article
6 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.
La quantitat destinada a les ajudes té un import màxim de 69.493,62
euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13501.423A01.48000.00 dels pressuposts generals de les Illes Balears per a 2008.
L’àmbit temporal de les ajudes per a les organitzacions sindicals amb
representació a l’àmbit de l’ensenyament privat concertat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears abraça l’any 2008. A aquest efecte, les ajudes que
es concedeixin tindran per objecte les activitats subvencionades, de conformitat
amb el que disposa la present Resolució, que s’hagin dut a terme o, si escau,
s’hagin de dur a terme, en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2008.
Segon. Beneficiaris
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1. Són beneficiaris dels ajuts les organitzacions sindicals amb representació a l’àmbit de l’ensenyament privat concertat de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
2. Als efectes que preveu aquesta convocatòria, els mandats representatius
obtinguts són els computats com a mandats vàlids, vigents en data 15 d’octubre
de 2007, per a l’Oficina Pública del Registre d’Actes d’Eleccions Sindicals adscrita a la Direcció General de Treball de la Conselleria de Treball i Formació.
Tercer. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris les que es disposen a l’article 11 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) i a l’article 9 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005
(BOIB núm. 59, de 19 d’abril de 2005), i en concret les següents:
a) Acreditar que està al corrent del pagament de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions
tributàries davant la hisenda autonòmica. En aquest darrer cas, la unitat de gestió econòmica de la Conselleria d’Educació i Cultura comprovarà d’ofici que els
seus beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions amb la hisenda de la
comunitat autònoma, en el marc del que preveu l’article 38 del Decret 75/2004,
de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i
de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears,
b) Justificar adequadament que els fons percebuts estan destinats a l’objecte de l’ajuda d’acord amb l’apartat desè d’aquesta Resolució.
c) Comunicar, en el seu cas, a la Direcció General de Planificació i
Centres la sol·licitud o obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat.
Aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la
sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat al fons percebut.
Quart. Sol·licituds i documentació
1. Les organitzacions sindicals que vulguin beneficiar-se de les ajudes han
de formular la seva sol·licitud per escrit segons el model que figura a l’annex 1.
2. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI de la o el representant, document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l’organització sindical i
fotocòpia del NIF de l’entitat.
b) Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que
acrediti que l’organització sindical sol·licitant està al corrent en el pagament de
les obligacions amb la Seguretat Social.
c) Certificat que acrediti que l’organització sindical sol·licitant està al
corrent del pagament de les obligacions tributàries davant l’Administració de
l’Estat o autorització a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears perquè pugui demanar dades a l’Agència Tributària que acreditin
que està al corrent en el compliment d’aquestes obligacions (annex 2).
d) Declaració expressa en què es facin constar totes les ajudes i les subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol institució pública o privada
relacionada amb la sol·licitud presentada (annex 3).
e) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes a l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona, i declaració responsable del sol·licitant d’estar al corrent
en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant
l’Administració de l’Estat (annex 3).
f) TG002 degudament emplenat en el cas de no estar donat d’alta com a
creditor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cinquè. Presentació de les sol·licituds i terminis
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar segons el model que apareix a l’annex 1.
2. El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors
des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
3. Les sol·licituds, la documentació complementària i el compte justificatiu a què es refereix l’apartat desè d’aquesta Resolució, s’han de presentar en el
registre de la Conselleria d’Educació i Cultura, o bé en qualsevol dels llocs que
determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sisè. Termini per a l’esmena d’errors
D’acord amb el que disposa l’article 71.1 de la Llei 30 /1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, si manca algun requisit a la sol·licitud o a la documentació
que l’acompanya o manca la presentació d’algun document, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta i aporti els
documents preceptius, i se l’advertirà que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, després d’una resolució que haurà de ser dictada en els
termes que preveu l’article 42 de l’esmentada Llei 30/1992.
Setè. Instrucció i resolució
1. L’òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·lici-

