
Pel que fa a aquesta memòria econòmica, d’acord amb l’establert al punt
24 de la Resolució de convocatòria esmentada, haurà de presentar-se pels bene-
ficiaris en un termini màxim de 30 dies naturals, comptadors des de l’acabament
de l’actuació, i ha de contenir, entre altres documents, originals o còpies acara-
des dels documents justificatius de les despeses (nòmines, Seguretat Social i
factures de servei i altres documents de valor probatori equivalent).

Atès el curt termini de justificació i que la temporalitat de la presentació
de les factures és, en moltes ocasions superior als trenta dies; així com, pel que
fa a les entitats locals, els nombrosos tràmits administratius necessaris per fer
efectius els pagaments, resulta materialment impossible que s’efectuï el paga-
ment de totes les despeses derivades de l’acció aprovada en el termini de 30 dies
des de la seva finalització, i per aquest motiu s’ha considerat convenient ampliar
el termini per presentar la memòria econòmica .

Per tot això,

Resolc

Primer. Modificar el punt 28.1 de l’annex I de la Resolució del conseller
de Treball i Formació de 13 de novembre de 2006 per la qual s’aprova la con-
vocatòria de subvencions per al període 2006-2007, adreçada a les entitats sig-
nants d’un contracte-programa, per presentar sol·licituds d’actuacions formati-
ves finançades amb fons propis (BOIB núm. 161 EXT., de 15 de novembre), que
quedarà redactat en el sentit següent:

28. Forma de pagament.

1. D’acord amb la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació de dia 17 de maig de 2007, d’autorització del pagament anticipat de
les subvencions concedides en l’àmbit d’aquesta convocatòria, adreçades a enti-
tats signants d’un contracte-programa, segons estableix l’article 37 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions, el pagament s’ha de fer de la manera següent:

I) Fins a un 26.04% en concepte de bestreta, per a la qual cosa l’entitat
beneficiària ha d’haver presentat prèviament, una planificació d’execució de les
actuacions aprovades juntament amb una sol·licitud d’abonament. En la resolu-
ció de concessió de la subvenció, d’acord amb l’article 25.3.b) 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, s’exi-
meix el beneficiari de presentar garantia.

II) Fins a un 48.96% en concepte de bestreta, havent presentat prèviament
l’entitat beneficiària un certificat d’inici de les actuacions aprovades, juntament
amb una sol·licitud d’abonament. S’eximeix el beneficiari de presentar garantia.

III) Fins a un 25% en acabar les accions aprovades, per a la qual cosa l’en-
titat beneficiària ha d’haver presentat prèviament una sol·licitud d’abonament i
la memòria final de resultats. S’eximeix el beneficiari de presentar garantia.

Segon.- Modificar el punt 24 de l’annex I de la Resolució del conseller de
Treball i Formació de 13 de novembre de 2006, per la qual s’aprova la convo-
catòria de subvencions per al període 2006-2007, adreçada a les entitats signants
d’un contracte-programa, per presentar sol·licituds d’actuacions formatives
finançades amb fons propis (BOIB núm. 161 EXT., de 15 de novembre), que
quedarà redactat en el sentit següent:

24.Memòria econòmica.

Els beneficiaris dels ajuts han de presentar, en un termini màxim de tres
mesos, des de l’acabament de l’actuació, una memòria econòmica que contin-
gui, com a mínim, la documentació que es relaciona a continuació, de confor-
mitat amb els models que figuren com annex V, i d’acord amb la Instrucció de
la Intervenció General, de data 24 d’octubre de 2005, per a la justificació dels
expedients de subvenció mitjançant el compte justificatiu:

1. Relació detallada de les despeses, subdividides en despeses docents,
directes i indirectes, numerades per blocs i d’acord amb els criteris d’imputació
que estableix l’apartat 26.

2. Originals, o còpies acarades, dels documents justificatius de les despe-
ses: nòmines, Seguretat Social i factures de servei i altres documents de valor
probatori equivalent, que s’han d’ajustar a les previsions contingudes en el Reial
decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’IVA i
documents probatoris del pagament de les despeses.

3. Informe explicatiu dels criteris d’imputació de les despeses i relació de
les activitats efectivament realitzades en relació al projecte aprovat, signat pel
responsable de l’entitat beneficiària.

4. Explicació i justificació, si pertoca, de les desviacions entre el pressu-
post inicial presentat i el realitzat realment.

5. Certificat, expedit per les persones responsables, de l’exactitud comp-
table i la certesa dels fets justificats en cada memòria econòmica. 

6. Memòria econòmica global, que ha de contenir els detalls dels costos
imputats per acció, d’acord amb el que estableix l’apartat 26 d’aquest annex, i

un resum que comprengui els costos d’imputació en cada una de les actuacions.

Les entitats locals poden substituir el contingut de la memòria econòmica
per la presentació d’un certificat, en el model facilitat pel SOIB i que s’adjunta
com a annex VI , emès per l’interventor o la persona responsable d’exercir les
funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i
pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació de la corporació local,
que contingui una relació detallada de les despeses subdividides en despeses
docents, directes i indirectes; així com, els detalls dels costos imputats per acció;
a més, han d’esmentar que es troben en poder seu els justificants econòmics. Si
no, han de presentar una memòria econòmica amb el contingut que assenyala
aquest apartat.

La Direcció General de Formació pot sol·licitar qualsevol altra documen-
tació que consideri adient, com també que es presenti en suport informàtic, per
homogeneïtzar i agilitar la revisió de les memòries econòmiques.

Tercer.-  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, que començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació.

Quart.- Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es
pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb el que regula 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 (BOIB
núm. 44, de 3 d’abril), i l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre), modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener), o bé 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 seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes

Palma, 23 de maig de 2007

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 10768

Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 23 de maig de
2007, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2007/08
per als centres docents no universitaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Amb l’objecte que tots els centres educatius que imparteixen ensenya-
ments de nivells no universitaris puguin realitzar una correcta planificació i
organització del curs 2007-08, oït el Consell assessor del calendari escolar, inte-
grat per tots els estaments relacionats amb l’educació dins l’àmbit de les Illes
Balears, i en ús de les competències que em confereix el Decret 1876/1997, de
12 de desembre, pel qual es traspassen 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 i l’article 17 bis de la Llei 2/1989, de 22
de febrer, atesa la disposició addicional cinquena de la Llei 2/2006, de 3 de
maig, d’educació i atesos els RD 829, 830, 831, 832/2003 de 27 de juny, pels
quals s’estableixen les ordenacions generals i els ensenyaments comuns d’edu-
cació infantil, primària, secundària i batxillerat, 

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.

Article 2
Professorat

1.El professorat dels centres docents iniciarà les activitats dia 1 de setem-
bre de 2007; es destinaran els primers dies fins al començament de les activitats
lectives a l’organització del curs, com també a activitats de diversa índole peda-
gògica i administrativa. L’acabament d’activitats no serà abans del dia 30 de
juny de 2008.
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2.Pel que fa al professorat de centres privats i de centres privats concer-
tats, aquesta disposició general s’ha d’aplicar segons el que disposen el conve-
ni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3
Calendari

1.El curs escolar s’inicia dia 1 de setembre de 2007 i finalitza dia 31 d’a-
gost de 2008.

2.L’alumnat d’educació infantil, educació primària i educació especial
dels centres públics, privats i privats concertats iniciarà les activitats lectives dia
14 de setembre de 2007 i les finalitzarà dia 20 de juny de 2008. Amb un total de
176 dies lectius i 880 períodes.

Els centres d’educació infantil i educació primària, per a la recepció i l’a-
collida d’alumnes, podran tenir un horari flexible el dia 14 de setembre per edu-
cació infantil i per al primer cicle d’educació primària. També es podrà realitzar
durant una setmana un període d’adaptació per als alumnes d’educació infantil,
amb el vistiplau del departament d’Inspecció Educativa. 

3.L’alumnat d’educació secundària obligatòria, de garantia social i de bat-
xillerat dels centres públics, privats i privats concertats iniciarà les activitats lec-
tives dia 17 de setembre de 2007 i les finalitzarà dia 20 de juny de 2008; per
tant, 175 dies lectius i 1085 períodes a 1r cicle d’ESO i 1120 períodes a 2n cicle
d’ESO. 

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes, escoles d’art, els cicles for-
matius de grau mitjà i superior, conservatoris professionals de música i dansa
iniciaran les activitats lectives dia 24 de setembre de 2007 i les finalitzaran dia
20 de juny de 2008. Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat
finalitzaran dia 30 de maig de 2008, sense perjudici d’adaptació a allò que, al
seu moment, disposi la Direcció General de Planificació i Centres Educatius, en
concordança amb les proves d’accés a la Universitat. Els centres oferiran, per
aquests alumnes de segon de batxillerat, activitats lectives d’aprofundiment i
consolidació fins al dia anterior de l’inici de les proves, i les orientaran en fun-
ció de les opcions posteriors.

Amb caràcter general els centres d’educació secundària podran organitzar
activitats de recepció i acollida per a l’alumnat el primer dia de començament. 

4.Els estudis superiors de disseny de l’Escola Superior de Disseny i de
Conservació i Restauració de Béns Culturals, el Conservatori Superior de
Música i Dansa, Escola Superior d’Art Dramàtic i els centres d’educació de per-
sones adultes iniciaran les activitats lectives dia 1 d’octubre de 2007 i les fina-
litzaran el 20 de juny de 2008.

Article 4
Horari

1.Tots els centres d’educació infantil, educació primària i educació espe-
cial mantindran la jornada i l’horari establert per al curs 2006-07, llevat d’a-
quells que han rebut una comunicació de la Conselleria en resposta a la seva
sol·licitud d’autorització de canvi. Els centres que, per raons de necessitat o a
petició de la comunitat escolar, necessiten o volen un horari distint del previst
han de fer-ne la sol·licitud a la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius, i s’atendran al que disposa l’Ordre de 21 de maig de 2002, en la qual
es dicten les instruccions sobre modificació de jornada i/o horari escolar a les
escoles d’educació infantil i als col·legis d’educació primària.

2.Els centres d’educació secundària seguiran impartint les classes en l’ho-
rari establert per al curs 2006-07, sense perjudici que puguin sol·licitar-ne la
modificació, que haurà de ser aprovada per l’equip directiu, oït el claustre de
professors i el consell escolar del curs i notificada a la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius abans de dia 10 de juliol de 2007.

Article 5
Vacances escolars

Durant el curs escolar 2007/08 tindran la consideració de períodes de
vacances:

Nadal: del 24 de desembre de 2007 al 6 de gener de 2008, ambdós inclo-
sos.

Pasqua: del 20 al 30 de març de 2008, ambdós inclosos.

Les activitats docents corresponents als dies 21 de desembre de 2007 i 19
de març de 2008 podran dur-se a terme en un únic període temporal, amb les
mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu, oït
el claustre de professors i el consell escolar i s’inclou en la programació gene-

ral anual del centre. En cap cas no es podran suspendre els serveis complemen-
taris.

Article 6
Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

12 d’octubre (Mare de Déu del Pilar)
1 novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)

Té la consideració de dia no lectiu dia 2 de maig de 2008 (festa escolar
unificada).

També tenen la consideració de dies festius durant el 2008 aquells que es
determinin per la corresponent disposició de la Conselleria de Treball i
Formació.

Igualment s’han de considerar dies festius les dues festes locals oficial-
ment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebra-
ció. Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs
2007-08, el centre podrà determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no
lectius com coincidències s’hagin produït. L’elecció d’aquest dia no es podrà fer
fins que no es conegui el calendari de festes locals de 2008 i, un cop presa la
decisió pel consell escolar, serà comunicada tant a la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius com a les famílies dels alumnes, si és possible,
abans de finalitzar el 2007.

Cada centre docent d’educació infantil, primària, educació especial i
secundària pot establir, amb l’acord previ del consell escolar, un dia festiu de
lliure disposició. Aquest dia s’ha de fer constar a la programació general anual
del centre i s’ha de notificar a la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius, com també als pares i les mares, abans de dia 31 d’octubre. En el cas
que els dies festius elegits pel centre siguin anteriors a dia 31 d’octubre o que
en aquesta data encara no s’hagi pres la decisió del dia elegit, s’ha de notificar,
tant a la Direcció General de Planificació i Centres Educatius com a les famí-
lies, amb una antelació mínima d’un mes a la data de celebració. 

Article 7
Modificacions

Aquest calendari escolar únicament podrà ser modificat per aquesta
Conselleria, un cop oït el consell assessor, i si hi ha una causa justificada.

Qualsevol modificació excepcional, per part d’un centre, del calendari
escolar previst amb caràcter general en aquesta Ordre ha de tenir l’aprovació del
consell escolar del centre i s’ha de sol·licitar a la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius amb una antelació mínima de 30 dies naturals.

Article 8
Publicitat

Les direccions dels centres docents han de comunicar el calendari escolar
als claustres i consells escolars en la primera reunió després de la publicació i
l’han d’exposar en un lloc visible tant per als alumnes com per a les famílies
dels alumnes, i les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.

Article 9
Compliment

Les direccions dels centres docents i el Departament d’Inspecció
Educativa, dins de l’àmbit de les competències respectives, han de vetllar per
l’estricte compliment del calendari escolar.

Article 10
Delegació de competències

Es delega expressament en el director general de Planificació i Centres
Educatius d’aquesta Conselleria la resolució de les peticions referides a modifi-
cació d’horari o del calendari previstes en els articles 4 i 7 d’aquesta Ordre.

Palma,  23 de maig de 2007

Francesc J. Fiol i Amengual
Conseller d’Educació i Cultura 

— o —
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