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f) L’incompliment pel col·legiat de qualsevol norma dictada per les
Administracions competents de l’Estat per a l’aplicació o interpretació dels presents Estatuts.
g) L’incompliment dels acords adoptats per l’Assemblea General,
l’Assemblea del Consell General, o l’òrgan plenari del Consell Autonòmic, per
a l’aplicació o interpretació de preceptes reglamentaris.
h) L’exposició pública, verbal o escrita, d’assumptes inherents a la professió que originin un desprestigi de la mateixa o dels companys.
i) Els reiterats actes d’indisciplina col·legial, inclosos els de desconsideració cap als components de la Junta de Govern i altres òrgans col·legials.
j) La reiteració de sancions lleus, sense que hagi transcorregut entre la
comissió de les faltes més d’un any.
k) La intervenció de treball professional sense haver obtingut la vènia
o autorització determinada en els presents Estatuts, o en defecte d’això en els del
Consell General.
9.9.3.- Faltes molt greus.
a) Totes les qualificades de greus sempre que concorrin en elles les circumstàncies d’especial malícia o dol per les quals els seus efectes presentin
notable rellevància dañosa.
b) Incórrer en tres faltes qualificades com greus sense que hagi transcorregut entre la comissió de les mateixes més d’un any.
c) Ser condemnat per delicte dolós (comesa en la seva actuació professional).
d) Realitzar accions que ataquin de manera transcendent a la dignitat o
ètica professional.
9.10.- SANCIONS.
Les sancions aplicables es graduaran de la següent manera:
9.10.1.- Per faltes lleus:
a) Amonestació Verbal.
b) Prevenció per ofici.
c) Repressió privada davant la Comissió Disciplinària, amb anotació en
l’Acta i en l’expedient personal del col·legiat.
La imposició d’aquestes sancions no requerirà la prèvia incoació d’expedients disciplinaris si bé serà necessària la prèvia audiència de l’interessat.
9.10.2.- Per faltes greus:
a) Repressió pública efectuada en el Butlletí d’Informació del Col·legi
i en el del Consell General i/o Autonòmic.
b) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs directius per un temps no
inferior a dos anys i no superior a quatre. Per als quals ostentin algun càrrec
el·lecte el temps d’inhabilitació no serà inferior a tres mesos ni superior a dos
anys.
c) Suspensió de nous visats per un temps no superior a tres mesos.
d) Suspensió de nous visats per un termini superior a tres mesos i inferior a un any.
e) Suspensió en l’exercici professional per un període de temps que no
excedeixi de sis mesos.
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Tècnics de la Comunitat Autònoma Illes Balears o, en defecte d’això, davant el
Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya.
Contra la resolució del recurs d’alçada, sigui expressa o no, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciós-administrativa, de conformitat
amb la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.
9.13.- LEGISLACIÓ SUPLETÒRIA.
Entot el que no preveuen aquests Estatuts en relació al règim disciplinari
i sancionador, s’estarà al que disposin les normes deontològiques d’aplicació i
la legislació autonòmica i estatal en aquesta matèria, amb caràcter supletori.

CAPÍTOL DESÈ: RÈGIM DE DISTINCIONS I PREMIS.
10.1.- RECONEIXEMENT A L’ANTIGUITAT EN LA PROFESSIÓ.
Com homenatge a l’antiguitat en l’exercici professional, s’atorgarà als
Col·legiats que compleixin 25 i 50 anys, unes insígnies i diplomes amb motiu
de les seves noces de plata i or respectivament.
10.2.- RECONEIXEMENT A LA NOTORIETAT PROFESSIONAL.
Per a aquells col·legiats que es distingeixin notòriament per la seva actuació en el camp professional, la docència o la investigació, així com la seva desinteressada i especial col·laboració i dedicació en les activitats col·legials, s’estableix un sistema de recompenses, premis i distincions que consistiran en la
concessió de diplomes, medalles, insígnies o plaques commemoratives, significatives del reconeixement als mèrits extraordinaris de l’interessat.
10.3.- RECONEIXEMENT A LA NOTORIETAT NO PROFESSIONAL.
Iguals distincions podran atorgar-se a qui no sent Col·legiats, s’hagin distingit per la seva actuació a favor de la professió o per la seva especial actuació
cap al Col·legi.
10.4.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
Les propostes degudament raonades per a la concessió dels premis o distincions previstes en els punts 10.2 i 10.3, podran ser formulades per la Junta de
Govern o pel 15 per cent dels Col·legiats, amb un mínim de 20 col·legiats i s’inclourà en l’Ordre del Dia de l’Assemblea General en que hagi de sotmetre’s la
proposta.

CAPÍTOL DESÈ PRIMER: PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ I
RÈGIM DE LIQUIDACIÓ.
11.- PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ I RÈGIM DE LIQUIDACIÓ:
Precisarà Llei del Parlament dels Illes Balears. La liquidació s’efectuarà
segons ho estableixi la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de Col·legis
Professionals de les Illes Balears (BOCAIB num. 161, de 19 de desembre de
1998).

CAPÍTOL DESÈ SEGÓN: ENTRADA EN VIGOR.
9.10.3.- Per faltes molt greus:
a) Suspensió de la condició de col·legiat, amb expressa prohibició de
l’exercici professional, per un termini superior a sis mesos i inferior a dos anys.
b) Expulsió temporal del Col·legi per un termini superior a sis mesos i
inferior a dos anys.
c) Expulsió definitiva del Col·legi.
En la imposició de sancions hi haurà que guardar-se la deguda adequació
entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, devent
tenir-se en compte l’existència d’intencionalitat i reiteració, la naturalesa dels
perjudicis causats i la reincidènciaa per omissió en el terme d’un any de més
d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així sigui declarat per resolució
ferma.
9.11.-RESOLUCIONS.
La resolució aprovada que comporti suspensió de la professió o expulsió
del Col·legi serà notificada íntegrament per la Secretaria del Col·legi Oficial
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Eivissa i Formentera al Consell General
dels Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics a l’efecte d’impedir
la col·legiació del condemnat en col·legis d’altres àmbits territorials.
9.12.- RECURSOS.
Contra la resolució dictada en l’expedient disciplinari es podrà interposar
recurs d’alçada, en el termini d’un mes a contar de l’endemà a la data de publicació o notificació de l’acte recorregut o de tres mesos si fos presumpte l’acte
impugnat, davant el Consell de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes

12.- ENTRADA EN VIGOR.
Els presents estatuts seran transmesos al Govern dels Illes Balears per a la
seva qualificació de legalitat, i inserció en el Registre de Col·legis Professionals
de la Comunitat Autònoma Illes Balears, així com els noms dels components de
la Junta de Govern. També es transmetrà al Consell de Col·legis Oficials
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Autònoma Illes Balears i
al Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya, per a la seva oportuna
constància i inscripció.

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 11818
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 22 de maig de
2009 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 20092010 per als centres públics de primer cicle d’educació infantil.
Amb la finalitat que tots els centres educatius públics que imparteixen primer cicle d’educació infantil puguin realitzar una correcta planificació i organització del curs 2009-2010, és necessari dictar la norma que reguli el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres de titularitat pública de primer cicle
d’educació infantil.
En la determinació del susdit calendari s’ha de tenir en compte el que dis-
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posa el seu marc normatiu vigent, en concret, allò que estableix la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, en connexió amb
la disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com el que disposa
el 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 i el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
Per tot això, dict la següent
ORDRE
Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els centres de titularitat pública de
primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears.
Article 2
Calendari
1.El curs escolar s’inicia dia 1 de setembre de 2009 i finalitza dia 31 d’agost de 2010.
2.Tot el professorat disposarà d’un mínim de cinc dies per a l’organització del curs abans del començament de les activitats lectives.
3.Els titulars dels centres, oït el seu consell escolar, han de fer públic el
calendari escolar i l’horari d’obertura, així com de tots els serveis que s’ofereixen, a tota la comunitat educativa i, en particular, als pares i mares dels alumnes matriculats, abans de dia 21 de juliol de 2009. Al mateix temps, ho comunicaran a la Direcció General de Planificació i Centres, abans de l’esmentada
data.
4.Les direccions dels centres docents han de comunicar el calendari escolar als claustres i consells escolars en la primera reunió després de la seva aprovació i l’han d’exposar en un lloc visible per a les famílies dels alumnes i les
empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.
5.Els centres han d’oferir els seus serveis de manera regular, continuada i
sistemàtica. En tot cas, el calendari i horari escolar s’hauran d’ajustar al que preveu l’article 16 del Decret 60/2008 de 2 de maig, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
6. Cada centre establirà un calendari específic per al temps d’adaptació
dels infants que assisteixen per primera vegada a l’escola, que s’haurà d’articular en coherència amb altres mesures com la informació, l’estabilitat dels grups
d’infants i del tutor o tutora assignats, les mesures d’acolliment, així com les primeres entrevistes a les famílies.
Article 3
Horari
1.Els horaris d’entrada i sortida han de ser flexibles. A aquest efecte, els
centres públics de primer cicle d’educació infantil poden establir unes franges
horàries per a entrades i sortides, que es disposin en diferents moments al llarg
del dia, dins els marges que permetin el funcionament estable de cada grup d’infants.
2.L’horari ha de fer possible i facilitar que les mares dels infants que ho
desitgin puguin assistir a l’escoleta per alletar-los. En tot cas, als infants de lactància materna, els serà permès qualsevol horari per fer possible aquest alletament, sempre que es tengui en compte l’establiment de mesures que limitin les
distorsions al funcionament del grup.
3. A principi de curs el centre contemplarà, si escau, la modificació d’horaris per tal de dur a terme el procés d’adaptació dels infants. Durant aquest procés es tendrà especial cura de les relacions entre les famílies, els docents i els
infants.
La modificació d’horaris haurà de ser autoritzada pel titular del centre oït
el Consell Escolar.
4.Els centres establiran un temps de permanència màxima del infants als
centres, que, en cap cas, no ha de superar les 8 hores diàries, amb excepció del
que s’estableix a l’apartat següent. A aquest efecte s’han de computar tant el
temps d’atenció educativa directa com els serveis complementaris, els de menjador,les activitats extraescolars i similars.
5.Aquest temps es pot ampliar per un període determinat en casos excepcionals i sempre d’acord amb els criteris que s’estableixin al centre. Aquesta
necessitat s’haurà de justificar i sempre s’han de prioritzar les necessitats i els
drets de l’infant. En tot cas, el centre ha d’informar d’aquests criteris la Direcció
General de Planificació i Centres, així com també dels casos en què sigui autoritzat per ampliar l’horari.
Article 4
Vacances escolars i dies festius.
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Els centres de primer cicle d’educació infantil han de seguir el calendari
que estableixi el seu titular, oït el consell escolar del centre, de conformitat amb
el que disposa l’article 2.3 d’aquesta Ordre.
Article 5
Modificacions
Un cop anunciat el calendari i l’horari escolar per al curs 2009-2010, el
titular del centre únicament podrà modificar l’horari oït el consell escolar del
centre i amb autorització de la Direcció General de Planificació i Centres.
Pel que fa al curs següent, qualsevol modificació s’haurà d’anunciar amb
anterioritat a l’inici del procés d’admissió.
Article 6
Compliment
Les direccions dels centres docents i el Departament d’Inspecció
Educativa, dins de l’àmbit de les seves competències respectives, han de vetllar
per l’estricte compliment del calendari i de l’horari escolar.
Article 7
Delegació de competències
Es delega expressament en el director general de Planificació i Centres
d’aquesta Conselleria la resolució de les peticions referides a modificació d’horari o del calendari previstes a l’article 5 d’aquesta Ordre.
Disposició final
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de maig de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 11819
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 22 de maig de
2009, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 20092010 per als centres docents no universitaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Amb la finalitat que tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments de nivells no universitaris puguin realitzar una correcta planificació i
organització del curs 2009-2010, i un cop oït el Consell Assessor del calendari
escolar, integrat per tots els estaments relacionats amb l’educació dins l’àmbit
de les Illes Balears, és necessari dictar la norma que reguli el calendari escolar
del curs 2009-2010 per als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
En la determinació del susdit calendari s’ha de tenir en compte el que disposa el seu marc normatiu vigent, en concret, allò que estableix la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, en connexió amb
la disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com el que disposa
el 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.
Per tot això, dict la següent
ORDRE
Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els centres docents no universitaris,
públics, privats i privats concertats de les Illes Balears. Als centres de primer
cicle d’educació infantil, els serà d’aplicació la normativa específica que oportunament es publiqui.
Article 2
Professorat
1. El professorat dels centres docents iniciarà les activitats dia 1 de
setembre de 2009. Es destinaran els primers dies, fins al començament de les
activitats lectives, a l’organització del curs, així com també a activitats de diversa índole pedagògica i administrativa. L’acabament d’activitats no serà abans de
dia 30 de juny de 2010.
2. Pel que fa al professorat de centres privats i de centres privats concertats, aquesta disposició general s’ha d’aplicar segons el que disposen el con-

