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Palma, 4 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 27715
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10 de desembre
de 2009 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre
privat concertat ‘San José’ de Maó
Fets
1. L’Ordre ministerial de 22 de setembre de 1976 (BOE del 3 de desembre de 1976) autoritzà la transformació i classificació definitiva del Col·legi d’educació preescolar i d’EGB amb domicili en el carrer Cos de Gràcia, núm. 98
de Maó. La titularitat de l’esmentat centre era de la ‘Compañía de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl’, amb domicili al carrer Provença, núm. 24,
de Barcelona i amb núm. d’identificació fiscal R0800056D.
2. L’Ordre ministerial de 20 de gener de 1995 (BOE del 8 de febrer
de1995) autoritzà l’ampliació i posada en funcionament del centre de secundària
3. Amb data 5 d’octubre de 2009 (NRE 80397/2009, de 26 d’octubre de
2009), la senyora M. Dolores Cruz Arbeloa Huarte, com a representant de l’entitat ‘Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl’, amb NIF
R0800056D, sol·licità l’autorització perquè, en endavant, la titularitat del centre
privat ‘San José’ de Maó, que en aquell moment era de la ‘Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl’, passés a ser de la fundació privada
Escola Vicenciana que està inscrita en el Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número 1017, i que té el núm. d’identificació
fiscal G61114690, i presentà, a tal efecte, la documentació per tal d’acreditar la
seva sol·licitud.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE núm. 159, de 4 de juliol
de 1985), reguladora del dret a l’educació.
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106, de 4 de maig
de 2006), d’educació.
3. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE núm. 86, de 9 d’abril de
1992), sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
4. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE núm. 14, de 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 de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
1. Autoritzar el canvi de titularitat del centre privat ‘San José ‘ de Maó,
que fins ara era de la ‘Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl’ i
que passa a ser de la fundació privada Escola Vicenciana.
2. Inscriure aquesta modificació en el Registre establert a tal efecte, amb
efectes des de dia 1 de gener de 2009.
Palma, 10 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 27834
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 15 de desembre de 2009, per la qual es regula el procediment que regirà la
convocatòria per a l’any 2010 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’implan-
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tació 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
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.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Podran sol·licitar la jubilació anticipada voluntària, amb efectes
de 31 d’agost de l’any 2010, 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 2010.
c) Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a l’Estat a
dia 31 d’agost de 2010.
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 vint-i-cinc mensualitats
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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)
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Que complesc els requisits establerts a l’apartat segons
Resolució

d’aquesta

Per això,
SOL·LICIT:
Que admeteu aquesta instància a l’efecte d’accedir a la jubilació anticipada prevista per la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2007, de 4
maig.
_________________, _____ de _______________ de 200_
Signatura

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.

SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENT. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

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.
En cas que la informació consignada resulti incompleta, es requerirà el
sol·licitant en la forma i els terminis establerts a la Llei esmentada de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX II

Sisè.- El termini de presentació de sol·licituds serà el comprès entre els
dies 4 de gener i 28 de febrer de 2010. Una vegada iniciat el procediment, només
seran acceptades les renúncies que es presentin fins al dia 31 de març de 2010.
Setè.- La Direcció General de Personal Docent tramitarà les sol·licituds
presentades i l’òrgan competent, si escau, dictarà la resolució de jubilació anticipada voluntària i, si n’és el cas, especificarà la quantia de la gratificació
extraordinària i del complement autonòmic addicional que puguin correspondre
al sol·licitant, que percebrà juntament amb la paga ordinària del darrer mes de
servei actiu.
Vuitè.- Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el
conseller d’Educació i Cultura, d’acord amb el que disposen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o 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 del
dia següent a la data de publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb els articles
10.1, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i l’article 74.1 de la Llei orgànica del poder judicial.
Palma, 15 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
ANNEX I
JUBILACIÓ VOLUNTARIA
__________________________________________
(llinatges i nom)
amb DNI _______________
i NRP _________________________________
nascut/da a _________________________
amb domicili a ________________________
localitat _________________________
CP. __________tel.: ____________
del cos ____________________________________
amb destinació a (1) _____________________
Notes: (1) Indicau el centre docent i la localitat on teniu la destinació definitiva.
DECLAR:

Diligència:
Cap de la Secció de Personal de la Conselleria d’Educació i Cultura
Certific que són certes les dades exposades pel sol·licitant, segons consta a l’expedient de la persona interessada que es troba en els arxius de la Conselleria
Signatura i segell:

NOM I LLINATGES…..……………………………
amb número de DNI………………….
i NRP ………………………..……...
manifesta d’acord amb la disposició transitòria segona de la LOE apartat
5 la
seva voluntat d’incorporar-se al Règim de Classes Passives de l’Estat.
Palma de Mallorca, ……… de …………………… de 200..
Signatura

—o—
Num. 27842
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 11 de desembre de 2009 per la qual es concedeixen i es deneguen les ajudes econòmiques per contribuir al sosteniment de les escoles de
música i dansa reconegudes per la Conselleria d’Educació i
Cultura de les Illes Balears per al curs 2008-2009
Antecedents
1. En data 24 d’octubre de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 156 la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 19
d’octubre de 2009 per la qual es convoquen ajudes econòmiques per contribuir
al sosteniment de les escoles de música i dansa reconegudes per la Conselleria
d’Educació i Cultura de les Illes Balears per al curs 2008-2009.
2. D’acord amb l’informe de la Comissió Avaluadora, es va elaborar la
proposta de Resolució provisional de concessió i de denegació de les ajudes, que
es va publicar dia 25 de novembre de 2009 a la pàgina web (http://aper.caib.es)
i al tauler d’anuncis de la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent i de les delegacions territorials d’Educació de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, en la qual s’indicava el termini per esmenar-la i fer-hi
al·legacions.
3. L’Escola de Dansa Sant Jaume (expedient ESCMUS P3) ha renunciat a
l’ajuda concedida a la proposta de Resolució provisional. La resta d’escoles de
música han acceptat de manera tàcita o expressa la concessió de les ajudes.
4. S’han analitzat les al·legacions formulades, a la proposta de resolució
provisional, per l’Escola de Música Col·legi Madre Alberta (expedient
ESCMUS P5).
Consideracions jurídiques
1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).
2. El 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 (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).
3. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009 per
la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria
d’Educació i Cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).
4. La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 19 d’octubre de
2009 per la qual es convoquen ajudes econòmiques per contribuir al sosteniment
de les escoles de música i dansa reconegudes per la Conselleria d’Educació i
Cultura de les Illes Balears per al curs 2008-2009 (BOIB núm. 156, de 24 d’octubre).

