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als efectes administratius adients.
Per tot això, i a l’empara del que disposa la disposició final primera del
Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de
les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària, en connexió amb
l’article 2 de l’esmentat Reglament, dict la següent
ORDRE
Primer. Disposar el canvi de domicili del CP Nadal Campaner Arrom de
Costitx, en el sentit de modificar l’anterior domicili, ubicat al carrer Caps de
Bou, s/n. 07144, de Costitx, pel seu nou domicili, ubicat al carrer de Rafel
Horrach, s/n. 07144, de Costitx.
Segon. La configuració del centre ve conformada per 2 unitats d’educació
infantil i 3 unitats d’educació primària.
Tercer. Inscriure aquesta modificació en el Registre de centres de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
Quart. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat al
BOIB.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 27 de novembre de 2008

—o—
Num. 23497
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 27 de novembre de 2008, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat Es Liceu per a la implantació d’una unitat del CFGS de Tècnic/a en Educació Infantil a partir del curs
2008-2009
Antecedents
1. Amb data de 29 de gener de 2008, la Sra. María Elena Vidal Jordi, titular del centre privat concertat Es Liceu, adreçà un escrit al director general de
Planificació i Centres amb el qual sol·licità l’autorització per a la implantació
d’una unitat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic/a d’Educació
Infantil per poder oferir al curs 2008-2009.
2. Amb data de 12 de febrer de 2008 (NRS 271, de 12 de febrer de 2008),
la cap del Departament de Planificació i Centres demanà a la Direcció general
de Formació professional que emetés informe sobre la possibilitat d’impartir
aquest cicle formatiu.
3. Amb data de 26 de març de 2008 (NRS 10854, de 27 de març de 2008),
la Direcció General de Formació Professional informà favorablement quant a la
sol·licitud interessada, sempre que es fessin els canvis esmentats a l’informe.
4. Amb data de 14 d’abril de 2008, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió emeté informe desfavorable ja que els espais no s’ajustaven a la normativa.
5. Amb data de 13 de maig de 2008 (NRE 30445/2008), la Sra. María
Elena Vidal Jordi, titular del centre privat concertat Es Liceu, entregà nova
documentació per tal d’esmenar les deficiències advertides.
6. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió, en el seu informe de data 19
de juny de 2008, indicà que els espais proposats compleixen els requisits
mínims que s’estableixen al Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE de 26),
pel qual s’estableixen els requisits dels centres que imparteixen ensenyaments
de règim general no universitari.
7. Amb data 24 de setembre de 2008, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de comprovar que les
instal·lacions s’adapten als plànols informats, ha emès informe tècnic favorable.
Fonaments de dret
1. L’article 39.4 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. L’article 8 i els preceptes que hi concorden del Reial decret 1538/2006,
de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
3. L’article 18 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
4. El Reial decret 1004/91, de 14 de juny (BOE del 26), pel qual s’estableixen els requisits dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.
5. 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. 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.
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Per tot això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres i
a l’empara de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar al centre privat Es Liceu la implantació d’una unitat del Cicle
Formatiu de Grau Superior de Tècnic/a d’Educació Infantil a partir del curs
2008-2009.
2. Modificar l’autorització del centre privat Es Liceu, atorgada per la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de maig de 2007.
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:
Codi de centre: 07006664
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, primària i secundària
Denominació específica: Es Liceu
Titular: CODEPPA
Domicili: Camí de Sa Cabana, núm. 31
Localitat: Es Pont d’Inca
Municipi: Marratxí
Ensenyaments autoritzats:
- educació infantil: 6 unitats
- educació primària: 12 unitats
- educació secundària obligatòria: 8 unitats
- Cicles formatius de grau mitjà:
Comerç: 1 grup i 30 places escolars
Explotació de sistemes informàtics: 1 grup i 28 places escolars (en torn de
matí); 1 grup i 20 places escolars (en torn d’horabaixa)
Cures auxiliars d’infermeria: 1 grup i 20 places escolars
-Cicles formatius de grau superior:
Educació infantil: 1 grup i 20 places escolars (en torn d’horabaixa)
3. 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.
4. 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 pel 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 als titulars dels centres.
5. 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.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 27 de novembre de 2008

—o—
Num. 24217
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura , de dia 12 de
desembre de 2008, per la qual es modifica la Resolució de la
consellera d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2008,
per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants
seleccionats en els procediments selectius convocats per
Resolució de 19 de març
FETS
Primer. S’ha detectat un error en l’annex 3 Renúncies, de la Resolució de
la consellera d’Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008, (BOIB núm. 128
de 13-09-2008), per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants
seleccionats en els procediments selectius convocats per Resolució de 19 de
març (BOIB núm. 42, de 27-03-2008)
Segon. D’acord amb el disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors, materials
de fet, o aritmètics existents en els seus actes. Per tant, es procedeix a modificar
l’error de la susdita. Resolució.
Per això
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RESOLC
Modificar ,
En l’annex 3, Renúncies, el número del document nacional d’identitat de
la Sra. Mª Elena Pascual Gisbert del cos 0590.
DNI
044863217

Llinatges i nom
Pascual Gisbert, Mª Elena

Cos
0590

Interposició de recurs
Contra aquesta Resolució es podrà interposar 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 de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb 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, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 12 de desembre de 2008

—o—
Num. 24220
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 17 de desembre de 2008, per la qual es regula el procediment que regirà la
convocatòria per a l’any 2009 de la jubilació voluntària anticipada, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i amb el Decret
83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries.
La disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig
d’educació (LOE), estableix que els funcionaris de carrera dels cossos docents
a què es refereix la disposició addicional setena d’aquesta Llei, així com els funcionaris dels cossos a extingir a què es refereix la disposició transitòria cinquena de la Llei 31/1991, de pressupostos de l’Estat per a l’any 1992, inclosos en
l’àmbit d’aplicació del règim de classes passives de l’Estat, poden optar a un
règim de jubilació voluntària fins a la data en què finalitzi el procés d’implantació d’aquesta Llei establert a la disposició addicional primera, sempre que
compleixin determinats requisits.
L’Acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 1990 determinà
l’import i les condicions de les gratificacions extraordinàries previstes a la Llei
orgànica d’ordenació general del sistema educatiu per als funcionaris docents de
nivells no universitaris. Posteriorment, l’Acord del Consell de Ministres de dia
6 de març de 1992 modifica l’import de les esmentades gratificacions extraordinàries.
D’altra banda, la disposició addicional primera de la Llei 20/2001, de 21
de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, autoritza el Govern de les Illes Balears perquè compleixi el que disposa l’article 11.2
de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, i perquè, amb la finalitat de dur a terme progressivament la plena integració del personal docent al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en la funció pública d’aquesta comunitat, determini, mitjançant els corresponents decrets, la normativa específica necessària
que sigui aplicable a les peculiaritats d’aquest personal, pel que fa als aspectes
retributius, de fons social i règim de jubilacions, d’acord amb determinats criteris. Concretament, el tercer criteri determina que, en relació al règim de les jubilacions voluntàries previstes per al personal docent que compleixi els requisits
establerts en la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, el Govern de les Illes
Balears podrà establir una nova gratificació per aquest mateix concepte, que en
cap cas superarà el 150% del que estableix la disposició transitòria esmentada.
Amb aquesta finalitat, es publicà el Decret 83/2002, de 14 de juny, pel
qual es crea el complement autonòmic –i se’n determina l’import corresponentde les gratificacions extraordinàries previstes en la Llei orgànica d’ordenació
general del sistema educatiu per als funcionaris docents no universitaris que
optin a la jubilació voluntària anticipada (BOIB núm. 75, de 22-06-2002).
Aquest Decret determina que el Govern de les Illes Balears podrà, mitjançant el
corresponent acord, augmentar l’import del complement autonòmic dels anys
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2003 i posteriors, mentre no es superi el percentatge esmentat. Aquest percentatge s’assolí per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pels anys
2003 i 2004 i es prorrogà per acord del Consell de Govern del 12 de gener de
2007.
Atès, doncs, el que s’ha exposat, dict la seguent
Resolució
Primer.- Podran sol·licitar la jubilació anticipada voluntària, amb efectes
de 31 d’agost de l’any 2009, aquells funcionaris docents dependents d’aquesta
Conselleria, que pertanyin a algun d’aquests cossos:
Cos de mestres.
Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.
Cos de professors d’ensenyament secundari.
Cos de professors tècnics de formació professional.
Cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny.
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny.
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
Cos d’inspectors d’educació.
Cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.
Cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la
LOGSE.
Segon.- Els participants hauran de complir els requisits que s’assenyalen
a continuació:
a) Haver estat en actiu de forma ininterrompuda, durant els quinze anys
anteriors a la presentació de la sol·licitud en llocs docents, o que una part d’aquest període hagin estat en situació de serveis especials o que hagin ocupat un
lloc de feina dependent funcional o orgànicament de les administracions educatives, o bé se’ls hagi concedit una excedència per alguns dels supòsits establerts
en l’article 29.4 de la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció
pública, modificat per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, i per la Llei 51/2003,
de 2 de desembre; o dels establerts en l’article 89.4 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Haver complit seixanta anys d’edat a dia 31 d’agost de 2009.
c) Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a l’Estat a
dia 31 d’agost de 2009.
Tercer.- Els funcionaris que es jubilin d’acord amb la disposició transitòria segona de la LOE que, en el moment de la jubilació, tenguin acreditats un
mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l’Estat o a la comunitat autònoma de les Illes Balears, podran percebre, per una sola vegada, conjuntament amb
la seva última mensualitat d’actiu, una gratificació extraordinària amb l’import
i les condicions que estableix el Govern a proposta del ministre d’Economia i
Hisenda, per iniciativa del ministre d’Educació i Ciència, atenent l’edat del funcionari, els anys de serveis prestats i les retribucions complementàries establertes amb caràcter general per al cos de pertinença. La quantia de la gratificació
no pot ser en cap cas superior a un import equivalent a 25 mensualitats de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.
Igualment, els funcionaris a què fa referència el paràgraf anterior rebran,
per una sola vegada, el complement autonòmic addicional determinat al Decret
83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic –i se’n determina l’import corresponent- de les gratificacions extraordinàries previstes a la
Llei orgànica d’educació per als funcionaris docents no universitaris que optin
a la jubilació voluntària anticipada, amb les seves corresponents actualitzacions.
Quart.- Els funcionaris de carrera dels cossos docents, acollits a Règims
Generals de Seguretat Social o a altres règims de previsió distints dels de
Classes Passives, podran optar en el moment d’entregar la sol·licitud de jubilació voluntària i sempre que compleixen els requisits del punt anterior, a incorporar-se al règim de jubilació voluntària anticipada del Règim de Classes
Passives (Annex II)
Els funcionaris de carrera dels cossos docents que no vulguin exercir
aquesta opció, també podran percebre les gratificacions extraordinàries que
s’estableixen d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de la disposició transitòria
segona de la LOE, sempre que causin baixa definitiva en la seva prestació de
serveis a l’Estat per jubilació voluntària o per renúncia a la seva condició de funcionari, i tenguin els requisits que exigeixen els números 1 i 4, excepte el de pertinença al règim de classes passives de l’Estat. En aquest supòsit la quantia de
gratificació extraordinària no pot ser superior en cap cas a un import equivalent
a 50 mensualitats de l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples.
Cinquè.- La sol·licitud, segons el model que es publica com a Annex I d’aquesta Resolució, s’haurà de presentar, acompanyada de fotocòpia del document
d’identitat, a la Direcció General de Personal Docent, a les delegacions territorials de Menorca i d’Eivissa i Formentera, o a les dependències i en la forma que
determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

