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interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, 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 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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rada de la manera següent:
Codi de centre: 07014843
Denominació genèrica: escola infantil de primer cicle
Denominació específica: EI Es Fiets
Titular: Ajuntament des Mercadal
Domicili: C/ Sa Punta Gran, s/n
Localitat: Fornells
Municipi: es Mercadal
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat: 1 unitat distribuïda de la manera següent:
1 a 3 anys: 1 unitat

Palma, 9 de març de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 5269
Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2011 pel qual es
crea l’escola infantil de primer cicle incomplet EI Es Fiets de
titularitat de l’Ajuntament des Mercadal
El 21 de febrer de 2005, l’Ajuntament des Mercadal va sol·licitar la creació d’una escola infantil incompleta de primer cicle (NRE. 8928/2005), d’acord
amb l’article 17 i la disposició addicional segona de la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i amb el 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.
El 15 d’octubre de 2009, l’Ajuntament des Mercadal va signar el Conveni
de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de
la primera infància, tot això de conformitat amb el que disposen l’article 25 n de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 29.2
p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
L’escola esmentada és inclosa en les previsions de la programació educativa que, d’acord amb l’article 27 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, ha dut a terme la Conselleria d’Educació i Cultura
per a la zona on s’ha d’ubicar, i dintre del marc de la participació de
l’Administració local en la programació de l’ensenyament i en la cooperació i
en la creació, la construcció i el sosteniment dels centres docents públics, d’acord amb l’establert a l’apartat segon de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 21 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb els capítols VI i VIII
del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre (BOE de 22 de gener), de cooperació de les corporacions locals amb l’Administració educativa.
S’ha verificat que l’escola té la distribució d’espais adient per complir la
finalitat que es descriu i que compleix tots els requisits exigits pel Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris (BOE
núm. 152, de 26 de juny), derogat pel Reial decret 132/2010, de 12 de febrer
(BOE del 12 de març), i els requisits exigits a l’Ordre d’Educació i Cultura de
24 de maig de 2002, que modifica l’Ordre de 5 de març de 2002 per la qual es
desplega la disposició addicional quarta del Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no universitaris, per a determinats centres de
primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 70, de 11 de juny).
S’ha comprovat la idoneïtat dels requisits de titulació i acreditació dels
professionals docents, a l’empara de la disposició transitòria segona del 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, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i l’article
19 del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre (BOE de 22 de gener), de
cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència, el
Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la sessió
de 4 de març de 2011, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
‘Primer. Crear l’escola infantil de primer cicle incomplet EI Es Fiets, de
titularitat de l’Ajuntament des Mercadal, que, en conseqüència, queda configu-

La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no
pot excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios
que, pel que fa a la superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinin a la
normativa vigent aplicable en aquesta matèria.
En tot cas, i sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la distribució de les unitats autoritzades pot variar, sempre que la titularitat del centre
ho comuniqui a la Direcció General de Planificació i Centres, quedi justificada
i acreditada per la demanda de places, i el nombre total d’unitats no superi el
nombre autoritzat.
L’escola està obligada a complir la normativa vigent quant a la titulació
dels professors destinats a les unitats autoritzades mitjançant aquest Acord i, en
particular pel que fa al compromís d’aportar la relació de professors abans de
l’inici de les activitats educatives, a l’empara del que estableix l’article 7.1 del
Reial decret 132/1992, de 3 d’abril (BOE núm. 86, de 9 d’abril), d’autoritzacions de centres per impartir ensenyaments de règim general, modificat pel
Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març). En cas
contrari, es procedeix a la revocació de l’autorització atorgada. Aquest requisit
també s’exigeix en cas que hi hagi un canvi de professors, del qual s’ha d’informar la Direcció General de Planificació i Centres.
L’escola, la creació de la qual s’autoritza mitjançant aquest Acord, ha de
complir el codi tècnic de l’edificació (BOE núm. 74, de 28 de març de 2006), el
Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de
dimensionament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOIB núm. 151, de 6
de desembre), amb les modificacions puntuals del Decret 20/2007, de 23 de
març (BOIB núm. 48, de 31 de març), el Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel
qual s’aprova el reglament per a la supressió de les barreres arquitectòniques
(BOIB núm. 36, de 18 de març), i altres requisits exigits per la Conselleria de
Sanitat, sens perjudici que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les condicions esmentades correspon a la titularitat de l’escola.
Segon. Disposar que l’escola queda obligada al compliment de la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna quan s’hagi de modificar qualsevol
de les dades que assenyala aquest Acord, inclosa la gestió de l’escola.
Tercer. Facultar el conseller d’Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Planificació i Centres, perquè adopti les mesures necessàries per a
l’execució d’aquest Acord.
Quart. Notificar aquest Acord a l’Ajuntament des Mercadal.
Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 4 de març de 2011
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 5270
Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2011 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació relativa a l’ensenyament no
universitari per a l’any 2011
Amb la finalitat de convocar proves selectives per cobrir els llocs de treball vacants a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
és necessari aprovar prèviament l’oferta d’ocupació pública corresponent.
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D’acord amb el que estableix l’article 5.2 k de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al
Consell de Govern aprovar l’oferta pública d’ocupació.
La Llei 7 /2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
regula a l’article 70 l’oferta pública d’ocupació.
Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, es transferiren
les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari. L’apartat f de l’esmentat Reial decret fa referència al personal adscrit als serveis que es traspassen.
En conseqüència, una vegada formalitzat el traspàs des del dia primer del
mes de gener de l’any 1998, l’especificitat de la tasca educativa i la necessitat
d’incorporar nou personal dels cossos docents aconsellen aprovar l’oferta d’ocupació pública relativa a l’àmbit de l’ensenyament no universitari.
Mitjançant la Resolució de la consellera d’Interior de 10 d’abril de 2008
(BOIB núm. 59, d’1 de maig de 2008) per la qual es deleguen competències en
matèria de gestió de personal, a l’article 2, es delega en el conseller d’Educació
i Cultura l’exercici de competències administratives, entre les quals, a l’apartat
i, s’inclou proposar al Consell de Govern l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal docent.

Pacte dels batles és desenvolupar plans d’acció per l’energia sostenible (PAES).
Els objectius principals del PAES passen per estimar les emissions de
CO2 emeses pel municipi, a través del consum energètic de l’any 2005, establert
com a any de referència, i de l’any 2008; realitzar una diagnosi de les emissions
i dels àmbits d’actuació del PAES; definir les accions que l’ajuntament ha de dur
a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2020, i involucrar la
ciutadania en un procés de participació a l’àmbit del propi ajuntament i a l’àmbit de la ciutadania.
Per tant, aquesta convocatòria pretén, als Ajuntaments que s’hagin adherit al Pacte dels batles o que s’hi adhereixin en el període d’admissió de sol·licituds, donar-los suport econòmic i tècnic en l’elaboració del pla d’acció per a l’energia sostenible.
Per tot el que ha estat exposat, vists els informes preceptius, de conformitat amb l’article 5 de l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de
15 de maig de 2008, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia de les Illes Balears, i l’article 15 del
Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

D’acord amb el que s’ha exposat, i escoltades les organitzacions sindicals
presents a la mesa sectorial d’educació d’aquesta Conselleria d’Educació i
Cultura, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en
la sessió de 4 de març de 2011, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

RESOLUCIÓ

‘Primer. Aprovar l’oferta anual d’ocupació per a aquest any 2011, relativa
als cossos docents de l’ensenyament no universitari, per cobrir un total de 150
places, en els termes següents:
Cos de mestres
Cos de professors d’ensenyament secundari, cos de
professors tècnics de formació professional i cos
d’inspectors d’educació
Total

Primer
Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública d’ajudes
per al 2011 per a la realització de plans d’acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) d’acord amb la iniciativa de la Comissió Europea anomenada Pacte dels
batles.

50 places
Segon
Beneficiaris
100 places
150 places

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als
efectes de publicitat i informació’.
Palma, 4 de març de 2011
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 5062
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 4
de març de 2011 per la qual s’aprova la convocatòria pública per
presentar sol·licituds de subvencions per a la realització de plans
d’acció per a l’energia sostenible d’acord amb la iniciativa de la
Comissió Europea anomenada Pacte dels batles
L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de
2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008) estableix les bases reguladores
per a la concessió de subvencions en matèria d’energia a les Illes Balears, entre
les quals hi ha les de promoció de l’estalvi i la diversificació energètiques, la
implantació d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i la
generació de noves tecnologies amb vista a permetre un desenvolupament més
sostenible de l’ús de l’energia.
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té, entre els objectius del
Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, aprovat definitivament pel
Decret 96/2005, de 23 de setembre, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears número 143, de 27 de setembre de 2005, la planificació de les actuacions encaminades a subministrar la demanda energètica futura a cada una de
les Illes Balears, ja sigui amb fonts d’energia convencionals com renovables i,
alhora, impulsar l’estalvi i la racionalització de l’ús de l’energia en cada un dels
sectors econòmics, per tal de minimitzar, en la mesura que pugui, l’increment de
la demanda d’energia.
L’any 2009 es va signar un Acord de coordinació d’actuacions, entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Direcció General d’Energia i
Transport de la Comissió Europea, amb el qual es va posar en marxa la creació
d’un Pacte dels batles com a acció prioritària per actuar a l’àmbit local i regional en la lluita contra l’escalfament global. Una de les línies previstes dins el

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els ajuntaments de les Illes
Balears que s’hagin adherit al Pacte dels batles, o que s’hi adhereixin en el període d’admissió de sol·licituds, i ho hagin comunicat a la Covenant of Mayors
Office de la Unió Europea.
Tercer
Import econòmic de la convocatòria
1. L’import total previst és de 150.000,00 euros. Les subvencions s’han de
concedir amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma i, concretament:
- Del centre de cost 21801, subprograma G/731C01, capítol 7, article 77:
150.000,00 euros, amb el desglossament següent:
Any 2011: 150.000,00 €
2. Sempre que les disponibilitats pressupostaries ho permetin, es poden
incrementar els imports d’aquesta convocatòria.
Quart
Actuacions i despeses subvencionables
1.Les actuacions subvencionables són l’elaboració d’un pla d’acció per
l’energia sostenible d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.
2. L’actuació subvencionada s’ha de fer d’acord amb la metodologia de
la Covenant of Mayors Office de la Unió Europea. Aquest metodologia es pot
trobar a l’adreça web :
http://eumayors.eu/mm/staging/library/seap_gl/docs/001_Complete_version.pdf
3.Únicament seran subvencionables les actuacions iniciades a partir de l’1
de gener de 2011 i realitzades dins els terminis fixats en la resolució d’atorgament, que no podrà ser posterior al 31 d’octubre del 2011.
4.L’impost sobre el valor afegit (IVA) es considera subvencionable.
Cinquè
Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds s’han de adreçar, segons els models normalitzats d’aquesta Resolució, a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. S’han de presentar en el Registre de la Conselleria, en les seves delegacions o en qualsevol
altre lloc dels que estableix 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.
2. Els sol·licitants, per a cada actuació, han de presentar la documentació

