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L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 19 de març de 2001,
publicada al BOIB núm. 39 de 31.03.2001, determina la composició i la plantilla
del centre esmentat i disposa que començarà a funcionar el proper curs 2001/
2002.

Atès que la creació del nou CP d’Alcúdia ha afectat la composició de les
unitats i la plantilla del CP s’Albufera del Port d’Alcúdia i que, per aquest motiu,
la disposició final primera del Decret de creació va facultar el conseller d’Educació
i Cultura per efectuar la redistribució necessària del professorat destinat als
centres ubicats en el mateix àmbit educatiu.

Atès que, en aplicació del que determina el punt quart de l’Ordre esmentada
de 19 de març de 2001, els directors generals de Personal Docent i de Planificació
i Centres, per Resolució conjunta de 18 d’abril de 2001, van dictar les instruccions
adients per dur a terme el procés de redistribució dels mestres definitius del CP
s’Albufera que volguessin optar per ser integrats en el CP d’Alcúdia.

Tenint en compte que, en el claustre extraordinari del CP s’Albufera que,
a aquest efecte, es va fer el dia 4 de maig de 2001, els mestres participants en el
procés van manifestar per escrit l’opció elegida i la preferència dels llocs de
treball del CP d’Alcúdia, documentació que la directora va trametre el mateix dia
a la Direcció General de Personal Docent.

Per això, a proposta de les direccions generals de Personal Docent i de
Planificació i Centres,

RESOLC:

Primer . Adscriure amb caràcter definitiu al CP d’Alcúdia els mestres del
CP s’Albufera que han manifestat l’opció de ser destinats al nou centre.

Segon. Fer pública, a l’annex d’aquesta Ordre, la relació dels mestres que
han sol·licitat l’adscripció al CP d’Alcúdia, ordenada segons la major antiguitat
de destinació definitiva en el centre d’on ara són titulars. S’hi especifica el nou
lloc de treball adjudicat a cadascun dels participants, seguint l’ordre de prioritat
i d’acord amb la preferència manifestada.

Tercer. Disposar que els mestres que han obtingut l’adscripció definitiva
al nou centre no perdin cap dels drets que els corresponen per la situació
administrativa de què gaudeixen actualment i, per això, determinar que
mantenguin, a l’efecte de participació en altres concursos, la mateixa antiguitat
en el centre que tenien fins ara reconeguda com a definitius del CP s’Albufera.

Quart.  Anunciar que els mestres de referència cessaran en la destinació de
procedència el 31 d’agost de 2001 i la presa de possessió en el CP d’Alcúdia
tindrà lloc l’1 de setembre de 2001.

Cinquè. Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les
persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos,
comptadors des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, d’acord amb el que disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu
de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes,
comptador des de la data següent a la de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, segons 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 redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Palma, 14 de maig de 2001

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

ANNEX 1

RELACIÓ DE MESTRES PARTICIPANTS I LLOC DE TREBALL
ADJUDICAT

Lloc de treball
Núm. DNI Llinatges i nom assignat al
Ordre CP d’Alcúdia

01 01 056 840 RAMOS CUENCA, MARIA ROSA PRIMÀRIA
02 78 199 686 MORELL PONS, JAUME PRIMÀRIA
03 43 011 817 RAMIS FERRER , ANTÒNIA PRIMÀRIA

04 43 012 826 MIR MIR, MARTINA PRIMÀRIA
05 43 018 578 LORENTE GELABERT, CARMEN PRIMÀRIA
06 78 201 512 BUADES PONS, ANA LLENGUA

   ESTR.: ANGLÈS
07 42 980 639 PALOU SOLER, LLORENS CARLES EDUCACIÓ

   FÍSICA
08 43 046 756 CHACÓN ALHAMA, CARME PRIMÀRIA
09 43 024 753 GOST PASCUAL, JOANA PRIMÀRIA
10 43 052 243 FERRÉ HERNÀNDEZ, MARIA VICTÒRIA PRIMÀRIA
11 43 079 650 GAYÀ BALLE, M MAGDALENA PRIMÀRIA
12 78 213 575 ALBALAT LLABRÉS, MARIA PRIMÀRIA

— o —-

Núm. 10450
Acord del Consell de Govern de dia 11 de maig de 2001, pel qual
s’aprova la millora de l’ensenyament  privat concertat de les Illes
Balears.

1. Aprovar L’ACORD MARC PER A LA MILLORA DE
L’ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT DE LES ILLES BALEARS que
s’adjunta com a annex.

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

Palma, 14 de maig de 2001

ANNEX
ACORD MARC PER A LA MILLORA DE L’ENSENYAMENT

PRIVAT CONCERTAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 30 d’abril de 2001

D’una part, per la comunitat autònoma de les Illes Balears, el senyor Damià
Pons i Pons,  conseller d’Educació i Cultura,

D’altra part, per les entitats patronals de l’ensenyament privat-concertat,

la senyora Marta Monfort Miserachs, presidenta d’Educació i Gestió,

la senyora Magdalena Mateu Gelabert, presidenta de la CECE,

i la senyora Francisca Picornell Darder, presidenta de la FEIPIMEB,

I d’altra part, per les organitzacions sindicals,

la senyora Neus Santaner Pons, secretària general de l’STEI-i,  la senyora
Antònia Seguí Soler, secretària general de la FE-USO, el senyor Andreu Ferrer
Gomila, secretari general de FETE-UGT,  i la senyora Juana  Asunción Massanet
Casasnovas, secretària general de FE-CCOO,

MANIFESTEN
Que en el curs actual 2000-01 està ja finalitzat el procés d’implantació dels

ensenyaments d’educació infantil (EI), educació primària (EP) i educació
secundària obligatòria (ESO) regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, i finalitzarà la implantació del batxillerat.
Restarà només concloure la implantació de la formació professional específica.

Que el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, atorga a la comunitat
autònoma de les Illes Balears les competències en matèria d’ensenyament no
universitari.

Des de l’1 de gener de 1998, la dotació dels equips docents als centres
concertats ha seguit la regulació del MEC, i ha adaptat el contingut de les

previsions de la Llei de pressuposts generals de l’Estat de cada any amb
actuacions concretes per a cada situació.

Per altra part, l’Administració ha signat tot un seguit de documents,
adreçats a la millora econòmica del funcionament dels centres concertats, com
també per al professorat i el personal d’aquests centres, entre d’altres:

La Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de 15 de juny de
1998; l’Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 1998, sobre mesures
transitòries per a l’abonament a compte del personal docent de centres concertats;
el Decret 18/1999, de 12 de març, pel qual s’incrementa el mòdul d’altres
despeses dels centres concertats a conseqüència dels complements d’insularitat
del personal d’administració i serveis; l’Acord del Consell de Govern de 26 de
març de 1999, sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment
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dels centres concertats; l’Acord del Consell de Govern de 28 de gener de 2000,
de creació i dotació d’un complement retributiu per al personal docent dels
centres concertats de les Illes Balears; el Decret 15/2000, de 4 de febrer, pel qual
s’incrementa el mòdul d’altres despeses dels centres concertats a conseqüència
dels complements d’insularitat del personal d’administració i serveis; l’Acord
del Consell de Govern de dia 25 de febrer de 2000, sobre mesures de distribució
dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats; l’Acord de Consell
de Govern de dia 13 d’octubre de 2000, sobre l’increment del complement
retributiu per al personal docent dels centres concertats de les Illes Balears;
l’Acord de Consell de Govern de dia 3 de novembre de 2000 que modifica
l’Acord de Consell de Govern de dia 25 de febrer de 2000, sobre mesures de
distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats i,
darrerament, l’Acord del Consell de Govern de dia 16 de febrer de 2001 sobre
mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

Per altra part, també s’han signat acords que estableixen sistemes de
recol·locació del professorat que havia perdut el lloc de treball com a conseqüència
de la reducció d’unitats concertades, a llocs procedents de les noves necessitats
sorgides a altres centres.

Per tal d’unificar la normativa als aspectes anteriorment ressenyats, convé
procedir a la quantificació i l’assignació dels recursos prevists, per tal que els
titulars dels centres concertats reestructurin llurs plantilles als requeriments del
nou sistema educatiu, d’acord amb les dimensions que estableix cada tipus
d’ensenyament, procurar que això no produeixi greus

conseqüències laborals, i que permeti el reaprofitament dels actuals
professionals docents en benefici del servei educatiu.

Les plantilles i ràtios que es defineixen per a cada nivell dels ensenyaments
regulats, facilitaran, sens dubte,  l’adequat i suficient nivell de qualitat que ha de
tenir el servei escolar de tots els centres sostinguts amb fons públics.

Amb l’Acord, l’Administració educativa també pretén dotar el sector
d’unes retribucions adequades a la importància de la tasca docent en les societats
avançades, per la qual cosa cal abordar el procés per a l’assoliment definitiu de
l’analogia retributiva prevista a l’article 49 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació. Cal destacar la impossibilitat de definir
un model tancat per a l’assoliment definitiu de l’analogia retributiva en un
moment en què, pel que fa a l’ensenyament públic, s’ha obert un procés
negociador que pot significar la modificació de l’actual, d’integració de les
retribucions amb les corresponents en el marc de l’Administració de les Illes
Balears.

És de destacar l’esforç que suposa per a l’Administració educativa la
millora de la dimensió i l’especialització de les plantilles de docents dels centres,
l’assoliment de l’analogia retributiva, com també altres mesures que s’adoptin,
i que faran possible que els centres docents concertats participin plenament en la
prestació del servei públic escolar de les Illes Balears i que, conseqüentment,
estiguin oberts a tots els ciutadans sense més diferència que el seu projecte
educatiu.

Per tot l’exposat, les entitats signants adopten aquest Acord, que es
concreta en els següents:

PACTES

Primer
OBJECTIU
1. L’Acord regula la dotació d’equips docents de professors, amb la

preparació i titulació adequades, per tal d’obtenir els nivells de qualitat de
l’ensenyament establerts pel model educatiu de les Illes  Balears i la Llei orgànica
1/1990, d’ordenació general del sistema educatiu.

2. Així mateix, l’acord regula els compromisos dels centres privats
concertats de les Illes Balears per tal de recol·locar els docents que podrien passar
a situació d’atur a causa del tancament d’unitats concertades de centres en crisi,
que redueixin unitats per l’adequació del centre a les noves ensenyances, o bé
redueixen unitats de suport a la integració o de minories ètniques per raó de la
redistribució d’aquest alumnat. També s’hi contempla la possibilitat de recol·locar
el personal complementari, com també el compromís per part de les entitats
patronals de promoure la recol·locació del personal auxiliar, de serveis i d’altres,
mitjançant la creació d’un borsí d’aquests treballadors que hagin perdut el seu
lloc de feina.

3. També s’hi contempla la primera fase de l’acostament de les retribucions
que percep el personal docent de l’ensenyament privat finançat amb recursos
públics fins al 99,4% de les percebudes pels funcionaris docents al servei de
l’Administració de les Illes Balears, en aplicació del que disposen el punt 4 de
l’article 49 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, i l’acord assolit a la Mesa
de l’ensenyament concertat de dia 30 de maig de 2000. El mateix percentatge
s’aplicarà en relació als increments que es produeixin als funcionaris docents al
servei de l’Administració de les Illes Balears no recollits en aquesta primera fase.

4. Les plantilles que es relacionen en aquest acord permetran, en el moment
en què els centres assoleixin les ràtios finals fixades, reduir en una hora setmanal

l’activitat lectiva del professorat, que quedarà en 24 hores per al professorat amb
jornada completa. Aquesta hora que es disminueix de càrrega lectiva passarà a
ser d’activitat no lectiva. El professorat amb jornada parcial tendrà una reducció
proporcional. Quan s’assoleixin les ràtios marcades al IV Conveni col·lectiu
d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons
públics, s’aplicarà la reducció de jornada que s’indica a l’annex IV.

Segon
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest acord serà d’aplicació a tots els centres docents privats en els nivells
que tenguin concertats amb l’Administració educativa de les Illes Balears.

Tercer
DOTACIÓ DELS EQUIPS DOCENTS ALS NIVELLS EDUCATIUS

CONCERTATS

1. Dins l’àmbit de l’acord, s’entén com a equip docent necessari el conjunt
de professors que imparteixen les matèries del currículum escolar, que
desenvolupen tasques pròpies dels càrrecs de govern, d’orientació o de coordinació
pedagògica i, així mateix, tots aquells docents que tenguin a càrrec seu tasques
que es derivin del projecte educatiu del centre.

2. S’estableixen les plantilles o les ràtios següents  per a cada tipus de centre
i per als diferents nivells educatius:

TIPUS DE
CENTRE LÍNIES               CURS 2001-02                      CURS 2002-03

Ràtio Hores/ Ràtio Hores/
(sobre 25 h) Plantilla (sobre 24 h) Plantilla

EI 1 línia 1,17 88(3,5) 1,33(*) 96(4)
2 línies 1,17 175(7) 1,218 175(7,3)

EI+EP 1 línia 1,22 275(11) 1,333 288(12)
2 línies 1,166 525(21) 1,278 552(23)
3 línies 1,166 788(31,5) 1,222 792(33)
4 línies 1,153 1038(41,5) 1,208 1044(43,5)
5 línies 1,144 1288(51,5) 1,192 1288(53,6)

EP 1 línia 1,253 188(7,5) 1,33 192(8)
2 línies 1,166 350(14) 1,25 360(15)
3 línies 1,166 525(21) 1,222 528(22)
4 línies 1,166 700(28) 1,22 703(29,3)
5 línies 1,166 875(35) 1,213 875(36,5)

NIVELL Grups Ràtio Ràtio
(sobre 25 h.) Hores (sobre 24 h.) Hores

ESO 1r cicle 1,56 39 1,67 40
ESO 2n cicle 1,64 41 1,75 42
Batxillerat (fins a 4 grups) 1,75 44 1,83 44
Batxillerat més de 4 grups 1,70 43 1,77 43
CF de GM 1,64 41 1,75 42
CF de GS 1,76 44 1,83 44
Garantia social 1,56 39 1,62 39
EE-EI i bàsica 1,28 32 1,33 32
EE Transició a la vida adulta 2 50 2,1 50

(*) En el cas de centres que només imparteixen educació infantil i que no
tenguin l’adscripció a un centre de primària, la ràtio final serà d’1,17.

En tots els casos, els centres amb línies incompletes a les diverses etapes,
aplicaran la ràtio corresponent al nombre de línies completes que tenguin.

Als centres d’EP dins les plantilles previstes existiran com a mínim:
Centres d’una línia: 1 especialista de música, 1 d’educació física i 1

d’anglès.
Centres de dues línies: 1 especialista de música, 2 d’educació física i 2

d’anglès.
Centres de tres línies: 1 especialista de música, 2 d’educació física i 2

d’anglès.
Centres de quatre línies: 2 especialistes de música, 2 d’educació física i

2 d’anglès.
Centres de cinc línies: 2 especialistes de música, 3 d’educació física i 3

d’anglès.
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La plantilla o ràtio de cadascun dels centres inclou:
a) Les hores setmanals per impartir el currículum de cada nivell educatiu.
b) Hores de desdoblament de grups en les diferents àrees de coneixement

i amb l’oferta, si escau, d’una segona llengua estrangera a ESO.
c) Atenció individualitzada als alumnes, suports, compensació educativa

i substitucions.
d) Atenció i orientació dins l’àmbit de la psicologia i pedagogia.
e) Dedicació a tasques de direcció i coordinació.

3. Distribució d’hores no incloses en el currículum del nivell respectiu:

a) Centres que només imparteixen educació infantil
L’augment de ràtio a educació infantil permetrà cobrir el suport, les tasques

de direcció i alguna de les substitucions.

b) Centres que només imparteixen educació primària

Línies Hores Atenció
 individualitzada,

 suport, i Compensació Coordinació Tasques de
substitucions  educativa  pedagògica  direcció

1 42 18 6 6 12
2 60 29 8 9 14
3 78 40 10 12 16

4 103 58 12 15 18
5 125 73 14 18 20

c) Centres d’educació infantil i primària

Línies Hores Atenció
individualitzada,

 suport, i Compensació Coordinació Tasques
substitucions educativa  pedagògica d’equip directiu

1 63 34 9 8 12
2 102 59 15 12 16
3 117 60 21 16 20
4 144 73 27 20 24
5 163 78 33 24 28

d) Centres d’educació secundària obligatòria

ESO 1r cicle

Línies Hores Atenció Tasques
individualitzada Direcció

alumnes/ Coordinació Orientació Optati-vitat/
Suports pedagògica Desdobla

ments

1 19 4 2 4 4 5
2 38 8 4 8 10 8
3 57 12 6 12 15 12
4 76 16 8 16 18 18
5 95 20 10 20 21 24

ESO 2n cicle

Línies Hores Atenció Tasques
individualitzada Direcció

alumnes/ Coordinació Orientació Optati-vitat/
Suports pedagògica Desdobla

ments
1 20 3 2 4 6 5
2 40 8 4 8 12 8
3 60 10 6 12 18 14
4 80 12 8 16 24 20
5 100 15 10 20 30 25

Educació especial infantil i bàsica

Unitats Hores Atenció
individualitzada, Coordinació Tasques

suport, i  pedagògica d’equip
substitucions directiu

1 7 4 1 2
2 14 8 2 4

I així proporcionalment al nombre d’unitats.

f) BATXILLERAT
En el cas del batxillerat, aquestes hores es dedicaran en primer lloc a cobrir

l’oferta de matèries de modalitat i optatives previstes als diferents itineraris que
preveu la LOGSE, i després es dedicarà com a mínim una hora per grup a
coordinació pedagògica,  una a orientació i la resta a tasques de direcció.

Aquesta distribució s’ha fet tenint en compte les ràtios finals que s’han
d’assolir el curs 2002-03. Per al curs 2001-02 la distribució ha de ser proporcional
a les ràtios fixades per a aquest curs.

4. Els suports que no estan inclosos com a plantilla, (necessitats educatives
especials) es concretaran segons les necessitats de cada centre, d’acord amb els
criteris següents:

a) Integració (PT, AL): segons els alumnes escolaritzats que tengui cada
centre, en la proporció de: fins a set alumnes, mitja unitat; de vuit a dotze alumnes,
una unitat; i així proporcionalment.

b) Compensació educativa:  es cobrirà amb la plantilla o ràtio del centre.
Així i tot, en casos concrets, alguns centres podran ser declarats d’atenció
preferent i rebre suports específics. Per ser declarat centre d’atenció preferent, la
direcció del centre haurà d’elaborar un projecte d’atenció a la diversitat fonamentat,
on consti l’alumnat amb necessitats d’un suport específic i també com es durà a
terme  el  projecte   dins   l’organització   general   del  centre.   El projecte haurà
de ser aprovat pel Departament d’Inspecció Educativa i sotmès a la Comissió de
concerts.

5. Els càrrecs unipersonals de govern que tendran dret al cobrament dels
complements específics que s’estableixin als mòduls econòmics dels concerts
educatius, segons el tipus de centre, seran els següents:

a) Centres que només imparteixen EI o EP: director.
b) Centres que tenen els nivells d’EI i EP: director i cap d’estudis.
c) Centres que tenen EI, EP i ESO: director i dos caps d’estudis (un per a

infantil i primària i un per a ESO) o dos directors (un per a EI + EP i l’altre per
a ESO).

d) Centres que tenen ESO i nivells postobligatoris: director i dos caps
d’estudis (un cap d’estudis per a ESO i un per al conjunt de nivells postobligatoris)
o bé dos directors (un per a ESO i l’altre per als nivells postobligatoris). Per  tenir
càrrec directiu dels nivells postobligatoris, el centre haurà de comptar amb un
mínim de 4 grups.

e) Centres d’educació especial: director i cap d’estudis.
S’estudiaran individualment els centres no prevists en els apartats anteriors.
La Conselleria, les organitzacions sindicals i les empresarials es compro-

meten a negociar, a partir de 2001, una segona fase de millora de les ràtios finals
establertes en aquest punt.

Quart
RECOL·LOCACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I ALTRES
1. Amb l’objecte de mantenir l’equip docent en els nivells concertats de què

disposen en el curs 2000-01, els centres que redueixin el nombre d’unitats
concertades per al curs 2001-02 o les transformin per acomodació del concert a
la nova configuració del sistema educatiu o hagin optat per una nova configuració
de nivells educatius, no hauran d’extingir contractes de treball ni reduir jornada
per aquesta causa a cap membre del professorat inclòs en l’equip docent, sempre
que no superin les ràtios finals establertes al punt tercer d’aquest acord per a cada
un dels nivells educatius.

2. Personal docent afectat
Els docents inclosos en nòmina de concert afectats per la modificació,

reducció o supressió d’unitats concertades durant el termini de vigència de
l’acord, tendran dret a incorporar-se a un cens de mesures de recol·locació,
sempre que la relació laboral amb el centre que extingeix unitats tengui caràcter
indefinit i una jornada lectiva setmanal superior a 12 hores o a 5 hores en el cas
del professorat d’educació secundària i, així mateix, estiguin en possessió d’una
titulació adequada per impartir les ensenyances del nou sistema educatiu, al
mateix o diferent nivell  del qual provinguin.

En el supòsit de disminució progressiva de la jornada laboral a causa de
reducció o transformació d’unitats concertades, es tendrà en compte, a l’efecte
d’aquest còmput, la jornada que tengui la persona afectada a l’inici del procés de
disminució.

3. Personal complementari.
El personal complementari dels centres d’EE definit a l’annex IV de la Llei

de pressuposts generals de l’Estat podrà ser recol·locat en la mateixa categoria
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laboral del lloc de feina en el qual ha causat baixa si compleix les mateixes
condicions que les persones incloses al cens de l’apartat anterior.

4. Personal d’administració i serveis generals.
Per tal de promoure la reintegració dins el sector educatiu dels treballadors

que hagin perdut el seu lloc de feina per causes alienes a la seva voluntat, es crearà
un borsí de recol·locació, on podran integrar-se tots els treballadors dels centres
concertats que han perdut el seu lloc de feina i no tenen dret a acollir-se a les
mesures de recol·locació esmentades anteriorment.

Les patronals es comprometen a promoure la utilització d’aquest borsí per
part dels centres,  l’Administració educativa gestionarà i controlarà les altes i
baixes del borsí i n’informarà a les organitzacions patronals, sindicats i centres
educatius.

Es consideraran incorporades al cens les persones que varen perdre el seu
treball per anteriors extincions o reducció de concerts educatius i que es trobin
actualment en el cens. També s’hi incorporaran els treballadors que, una vegada
recol·locats, perdin el seu lloc de treball per causes no imputables a ells mateixos
dins el període de vigència d’aquest acord.

5. Procediment
Els treballadors interessats presentaran, abans del 15 de juny de l’any en

què s’extingeix la seva relació laboral, la corresponent sol·licitud, adreçada al
director general de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura,
al registre de la Conselleria, a les delegacions territorials d’Eivissa i Menorca, al
CPR de Formentera o a qualsevol dels registres prevists a l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, segons la redacció donada per la Llei 4/
1999 de 13 de gener. També, el centre podrà comunicar-ho a l’Administració
educativa per tal d’acollir-se a les mesures que s’especifiquen a l’apartat que
segueix.

6. Indemnització legal
La Conselleria d’Educació i Cultura abonarà les indemnitzacions legals a

què es refereixen els articles 41.3, 51.8 i 53.1b) de l’Estatut dels Treballadors,
corresponents als docents que vegin extingit el seu contracte de treball en virtut
de l’aplicació d’una Resolució administrativa de reducció, modificació o extinció
de concert, sempre que els esmentats docents s’hagin incorporat al cens de
mesures de recol·locació o que el centre hagi comunicat la voluntat del docent
de renunciar a la seva incorporació.

Els docents afectats estaran obligats a sol·licitar del Fons de Garantia
Salarial (FOGASA) la indemnització corresponent, sempre que hi tinguin dret,
i, en aquest cas, la Conselleria d’Educació i Cultura abonarà únicament la
diferència entre la indemnització legal i la quantitat a pagar pel FOGASA.

Quan es tracti d’una indemnització per extinció del contracte de treball per
causes objectives de l’article 52.c) de l’Estatut dels Treballadors, s’abonarà
aquesta indemnització un cop extingit el contracte de treball i no de forma
simultània a la comunicació al professor afectat.

Aquelles persones de més de 50 anys que no vulguin ser recol·locades
percebran una indemnització addicional de 2.938.275 PTA, que s’actualitzarà
segons l’IPC.

7. Criteris d’extinció de contractes
En els casos d’extinció de contractes de treball per reducció parcial de les

unitats concertades, s’aplicaran els següents criteris objectius per a seleccionar
el docent inclòs en nòmina de concert afectat:

a) Manteniment de l’estructura orgànica i pedagògica del centre, per tal de
garantir la impartició completa del pla d’estudis. El professorat afectat per
l’extinció serà, en primer lloc, aquell que, en virtut de la seva titulació i/o
especialitat, no sigui imprescindible per tal de garantir els esmentats aspectes. En
cas que hi hagi més professorat en aquesta situació, es passarà al criteri següent.

b) S’eliminaran prioritàriament:
1. Els qui voluntàriament vulguin. Si ho demana més d’un treballador, ho

faran per ordre de petició escrita.

2. Contractes de durada determinada.

3. Menor nombre de fills de menys de 21 anys.
Docents amb menys antiguitat.
Aquests mateixos criteris s’aplicaran al personal inclòs en els apartats 3 i

4 d’aquest punt.
Aquests criteris no seran d’aplicació als representants legals dels treballadors

ni als permanents sindicals, inclòs aquell professorat que ho hagi estat l’any
anterior. Tampoc no seran d’aplicació al professorat en situació d’excedència
forçosa, ni als titulars de família nombrosa.

8. Comunicació de l’extinció
Les decisions d’extinció s’ajustaran al que preveuen els articles 51, 52 i 53

de l’Estatut dels Treballadors i disposicions concordants. La comunicació es farà
d’acord amb l’annex I que s’adjunta.

La data d’extinció del contracte serà el 31 d’agost, dia d’acabament del curs
escolar.

9. Recol·locació
a) Els titulars dels centres docents privats concertats s’obliguen, abans de

cobrir amb personal extern les vacants dels seus centres ocasionades per
l’increment de plantilles i/o ràtio previstes en aquest acord, a examinar l’esmentat
cens de docents afectats, com també el del personal complementari, per tal de
contractar el professorat o altre personal inscrit. Els centres no podran cobrir
aquestes vacants amb personal diferent del que figura en el cens de mesures de
recol·locació mentre en aquest existeixin persones amb la titulació que determina
la LOGSE i el centre tengui cobertes les necessitats d’especialitats que determina
l’apartat tercer, punt 2, d’aquest document. Per altra part es comprometen també
a examinar el borsí previst en el punt 4 d’aquest apartat abans de procedir a la
contractació de personal de les categories incloses en aquest borsí.

b) Igualment, si cap d’aquests centres ha de contractar més professors,
perquè ha d’augmentar el nombre d’unitats per increment d’escolarització o per
substitució de baixes de professors sense reserva de plaça al centre, el titular haurà
de donar prioritat, a l’efecte de recol·locació, al professorat procedent del cens
de docents afectats, sempre que disposin de les especialitats requerides per a
impartir la docència en els centres respectius, d’acord amb el procés de l’article
60 i successius de la LODE. Aquells  centres  que  recol·loquin  personal
procedent  d’altres centres per aquest motiu, podran anticipar, si el centre ho
sol·licita, l’increment de ràtio previst en aquest acord.

c) Tot el procés de recol·locació serà controlat per la Mesa de l’ensenyament
concertat.

10. Règim de contractació del professorat
El personal recol·locat en virtut d’aquest Acord serà contractat novament

amb caràcter indefinit, i se li reconeixerà, si escau, un plus retributiu substitutiu
i  equivalent a l’antiguitat que, en concepte de plus d’antiguitat, tenia acreditada
en el centre de procedència, considerada només a l’efecte d’abonament de
l’esmentat plus substitutiu, sense que això suposi el reconeixement de cap altre
dret ni efecte derivat de l’antiguitat originària, com ara indemnitzacions o
d’altres. La Conselleria d’Educació i Cultura admetrà, si escau, aquest plus en el
sistema de pagament delegat.

Cinquè
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
1. La Conselleria d’Educació i Cultura, per tal de permetre el compliment

de les previsions de l’article 56 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, es compromet a facilitar les fórmules
adequades que permetin garantir una oferta suficient de cursos homologats de
formació permanent per al professorat dels centres privats.

2.Les organitzacions patronals i les sindicals podran negociar amb la
Conselleria d’Educació i Cultura els criteris i els mecanismes de participació en
l’oferta de cursos de formació esmentats anteriorment.

3. La Conselleria d’Educació i Cultura posarà en marxa les mesures
oportunes per possibilitar l’accés dels professors del cens als plans i convenis de
formació permanent del professorat subscrits amb les universitats i altres
institucions. Amb aquesta  finalitat, els professors inclosos en el cens de mesures
de recol·locació i els mestres que només tenguin l’especialitat de primària i
estiguin treballant en algun centre concertat gaudiran d’una puntuació específica
a l’hora de seleccionar els aspirants als esmentats cursos.

4.La Conselleria es compromet a organitzar, mitjançant un conveni amb la
Universitat, els cursos per a l’habilitació dels mestres en les especialitats en les
quals hi hagi més necessitats.

5. Pel que fa el curs 2000-01, la Conselleria ha organitzat, mitjançant
conveni amb la Universitat, un curs per a obtenir l’especialitat d’audició i
llenguatge.

Sisè
SUBSTITUCIÓ DE DOCENTS AMB RESERVA DE LLOC DE

TREBALL
1. En situacions de suspensió de la relació laboral per qualsevol de les

causes legals contemplades a l’article 45.1 de l’Estatut dels Treballadors, llevat
de les de vaga i tancament legal de l’empresa, la Conselleria d’Educació i Cultura
abonarà les despeses de contractació d’un substitut del treballador amb reserva
del lloc de feina, incloent-hi retribucions i costos de Seguretat Social.

2. En situacions d’incapacitat temporal del personal docent, la Conselleria
d’Educació i Cultura només en finançarà aquelles que tinguin una durada
prevista de quinze o més dies naturals o quan, de fet, es perllonguin fins a quinze
o més dies. Quan l’equip docent no disposi d’un professor amb la titulació o
especialitat adequada per a la substitució, o sempre que, a causa de situacions
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acumulades d’incapacitat temporal de diversos professors, la ràtio professor/
unitat impedeixi d’atendre adequadament els alumnes, les substitucions es
finançaran des del primer dia de baixa.

3. Mentre no s’apliquin les ràtios previstes en aquest acord l’abonament de
les substitucions se seguirà fent seguint les instruccions actualment en vigor.

Setè
HOMOLOGACIÓ RETRIBUTIVA DELS DOCENTS
Per tal de poder donar compliment a l’assoliment definitiu de l’analogia

retributiva prevista a l’article 49 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l’educació, i tenint en compte les passes fetes en el procés
iniciat, s’estableixen els terminis i les quantitats següents:

Abonar els endarreriments deguts, essencialment,  a la no incorporació de
l’IPC a les quantitats abonades al llarg de 1999 i de 2000 i les quantitats resultants
de l’arrodoniment fet el darrer quadrimestre de 1998, sobre el personal a jornada
completa,. Aquests endarreriments sumen la quantitat de 10.772 PTA per al
professorat d’educació infantil, d’educació primària i del primer cicle d’ESO,
13.440 PTA per al professorat del segon cicle  d’educació  secundària,  FP  i
batxillerat  i  16.208  per  al  professorat

dels centres d’educació especial. Les quantitats corresponents, segons els
casos s’han fetes efectives a la nòmina del mes de desembre de 2000.

Tenint en compte que, a partir de gener de 2001, i en aplicació de l’acord
assolit a la Mesa General de Negociació el 3 de març de 2000 (BOIB núm. 52,
de 25 d’abril), el professorat de l’ensenyament públic no universitari veurà
incrementades les seves retribucions anuals en 50.000 PTA consolidables en el
complement específic docent, i per tal que aquest increment salarial no suposi un
retrocés en l’aplicació de l’esmentat article 49 de la Llei orgànica 8/1995, i a
l’efecte d’equiparar progressivament l’increment retributiu del professorat de
l’ensenyament concertat amb el professorat de l’ensenyament públic,
s’incorporaran gradualment, en un termini de dos anys, en la nòmina del
professorat de l’ensenyament concertat, les quantitats anuals que segueixen,
consolidables en l’anomenat complement de les Illes Balears (CRIB):

Any 2001: 25.000 PTA anuals, consolidables en el CRIB (2.083 mensuals)
Any 2002: 25.000 PTA anuals, consolidables en el CRIB (2.083 mensuals)
Per tant, el procés d’aplicació del CRIB es farà d’acord al calendari i les

quantitats següents:
a) Educació infantil, educació primària i primer cicle d’ESO

Complement Illes Balears de setembre a desembre de 2000: 30.300 PTA
Complement Illes Balears de gener a agost de 2001: 33.619 PTA
Complement Illes Balears de setembre a desembre de 2001: 44.104 PTA
Des del gener de 2002: 46.288 PTA

b) Segon cicle d’educació secundària, FP i batxillerat.
Complement Illes Balears de setembre a desembre de 2000: 31.947 PTA
Complement Illes Balears de gener a agost de 2001: 35.329 PTA
Complement Illes Balears de setembre a desembre de 2001: 46.592 PTA
Des del gener de 2002: 48.567 PTA

c) Educació especial.
Complement Illes Balears de setembre a desembre de 2000: 33.660 PTA
Complement Illes Balears de gener a agost de 2001: 37.107 PTA
Complement Illes Balears de setembre a desembre de 2001: 48.755 PTA
Des del gener de 2002: 50.928 PTA

Totes les quantitats hi figuren en pessetes constants de 2001 i s’actualitzaran
anualment segons l’IPC.

Atès que es negocia a hores d’ara la possibilitat de revisar els salaris del
personal docent de l’ensenyament públic de les Illes Balears, la Conselleria, les
organitzacions sindicals i les empresarials es comprometen a negociar, al llarg de
2001, una segona fase del procés d’acostament retributiu que permeti assolir el
99,4 % d’equiparació previst, en el supòsit que les quantitats abonades al
complement retributiu de les Illes Balears al llarg del curs 2001-02 no hagin
assolit l’objectiu per al qual va ser creat aquest complement; això és, permetre
l’acostament de les retribucions del personal docent de l’ensenyament concertat
fins al 99,4% de les que percep el personal docent de l’ensenyament públic.

Vuitè
La Conselleria d’Educació i Cultura es compromet a revisar i donar una

nova estructura als mòduls econòmics A PARTIR DE SETEMBRE DE 2001, per
tal d’adequar-ne les quanties a la realitat econòmica dels centres i propiciar un
augment de l’assignació corresponent a les despeses de funcionament. Sobre
l’augment de la partida corresponent al mòdul de despeses de funcionament,
s’acordarà entre les parts negociadores d’aquest acord quin percentatge d’aquest
augment es dedica a crear el complement retributiu Illes Balears per al personal
no docent que treballa en els centres concertats de les Illes Balears.

 Novè

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per tal de vetllar per l’aplicació d’aquest acord, i efectuar-ne, si cal, la

interpretació, s’estableix una Comissió de seguiment, que serà presidida pel
director general de Planificació i Centres, o persona en qui delegui, i estarà
integrada per un representant de cada una de les organitzacions que signen
l’acord.

Desè
VIGÈNCIA
L’acord entrarà en vigor a partir del dia de la signatura i acabarà a 31 d’agost

de 2003.

Onzè
PUBLICITAT
La Conselleria d’Educació i Cultura trametrà una còpia de l’acord al

Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a la publicació i general difusió.

Palma, ..................

Signatures

ANNEX I

MODEL DE CARTA D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE PER CAUSES
OBJECTIVES, A L’EMPARA DE L’APARTAT C) DE L’ARTICLE 52 DE
L’ESTATUT DELS TREBALLADORS, AL QUAL ES REFEREIX L’APARTAT
8 DEL PUNT QUART DE L’ACORD MARC PER A LA MILLORA DE
L’ENSENYAMENT CONCERTAT DE 30 D’ABRIL DE 2001

Sr./Sra.:
Adreça:
Municipi:
Data:

Senyor/Senyora,
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de (data) modifica el concert

educatiu que aqueix centre tenia subscrit amb la Conselleria d’Educació i
Cultura; el nombre d’unitats concertades a l’inici del curs (any) ha quedat reduït
a _____ unitats.

Per això hi ha la necessitat, objectivament acreditada, d’amortitzar el
vostre lloc de treball en concórrer-hi causa suficient, d’acord amb el que preveu
l’apartat c) de l’article 52 del text refós de l’Estatut dels treballadors aprovat pel
Reial decret 1/1995 de 24 de març, en relació amb l’article 51.1 d’aquest.

Respecte de la causa al·legada, us hem de fer constar que aqueix centre està
acollit al règim de concerts educatius, recollit en el títol IV de la LODE, que té
per objecte garantir que s’imparteixi de forma gratuïta l’educació bàsica obligatòria
en centres privats, mitjançant l’assignació de fons públics per part de
l’Administració.

Tenint en compte que, per impartir els ensenyaments del nivell educatiu
objecte del concert, no es podrà percebre cap contrapartida econòmica, és evident
que aquesta empresa no pot mantenir el vostre lloc de feina, en no comptar amb
finançament per a aquest.

En previsió d’aquesta causa, s’ha subscrit un ACORD MARC PER A LA
MILLORA DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT, AMB DATA DE 30

D’ABRIL DE 2001, i en l’apartat 7 del punt quart d’aquest acord, una còpia
del qual s’adjunta a aquesta carta, es pactaren els criteris per designar, de la
totalitat de la plantilla docent del centre afectat, la persona o persones que han
d’extingir el seu contracte.

Concretament:

- Sou el professor/a més modern del centre, o

- Encara que teniu una antiguitat superior a la del Sr./la Sra.______________,
no teniu l’especialitat  de ________________________, necessària perquè el
centre pugui impartir el  pla d’estudis vigent, o

- Encara que teniu la mateixa antiguitat que el Sr./la Sra.________________,
teniu menys nombre de fills menors de 21 anys que el mencionat Sr./Sra., o

- Encara que teniu una antiguitat superior a la del Sr./la Sra.______________,
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no ostentau la representació dels treballadors com el mencionat Sr./Sra., o

- Encara que teniu una antiguitat superior a la del Sr./la Sra.______________,
no sou titular de família nombrosa com el mencionat Sr./Sra.

D’acord amb el que us hem exposat, mitjançant aquesta carta, us comunicam
l’extinció de la vostra relació laboral amb aquesta empresa amb efectes de dia 31
d’agost de (any).

Vist el que estableixen els articles 49 i 51 de la LODE, no és possible posar
a la vostra disposició la indemnització legal corresponent en aquest moment, i és
aplicable el que es preveu al paràgraf segon de l’article 53.1.b) del text refós de
l’Estatut dels treballadors.

La mencionada indemnització puja en total a _______________________
PTA/Euros. La part d’aquesta indemnització que correspon al FOGASA, confor-
me al que preveu l’article 33.8 del text refós de l’Estatut dels treballadors,
l’haureu de sol·licitar directament a aquell organisme.

La resta de la indemnització legal prevista a l’article 53.1.b) de l’Estatut
dels treballadors serà abonada per la Conselleria d’Educació i  Cultura, segons
el que preveu l’ACORD MARC PER A LA MILLORA DE L’ENSENYAMENT
CONCERTAT de 30 d’abril de 2001, una vegada que s’haurà fet efectiva
l’extinció del vostre contracte.

Per això, haureu de sol·licitar la incorporació al cens de professorat afectat
i en conseqüència, si reuniu els requisits, us podreu beneficiar de les mesures
previstes en el mencionat ACORD; així doncs, haureu d’emplenar l’imprès que
per a aquesta finalitat us adjuntam, juntament amb una còpia d’aquesta carta, i
presentar-los al registre o remetre’ls per correu certificat a la Direcció General de
Planificació i Centres abans del dia 15 de juny de (any).

Una còpia d’aquesta carta es notifica a la representació legal dels treballadors
en l’empresa (si n’hi ha).

— o —-

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

Núm. 10459
Ordre de la consellera de Benestar Social de 4 de maig de 2001,
per la qual es convoquen subvencions en matèria de serveis
d’informació jove per a l’any 2001

Atesa la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a  2001.

D’acord amb el que estableix el capítol V del Decret 102/1998, de 13 de
novembre de 1998, que desenvolupa determinats aspectes de la Llei de finances
i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
modificat pel Decret 155/2000 de 15 de desembre.

Atesa la proposta de la Direcció General de Joventut i amb l’informe
favorable del Serveis Jurídic de la Conselleria de  Benestar Social i de la Direcció
General de Pressuposts, dict la següent

ORDRE

Article 1. Objectiu
L’objectiu d’aquesta Ordre és la convocatòria de subvencions en matèria

d’informació jove en dues modalitats:
1. Modalitat A.  Per a la realització d’activitats.
La Conselleria de Benestar Social, amb càrrec a la partida

23201.323B01.46000.00000 dels pressuposts de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a  2001,  per  un import màxim de 10.500.000 de pessetes,
convoca la concessió de subvencions per dur a terme de les activitats següents.

a) Activitats derivades del funcionament normal d’un servei
d’informació juvenil.

b) Activitats de dinamització de la informació o l’assessorament:
edició de suports informatius, publicacions periòdiques, xerrades, pàgines web
i totes les altres activitats relacionades directament amb la dinamització de la
informació als joves.

c) Creació d’assessories o unitats d’informació sobre temes
específics d’interès per a la joventut.

d) Activitats o projectes de dinamització de la joventut que impliquin
la participació de joves de més d’un municipi.

2. Modalitat B. Per a la promoció i el funcionament d’unitats informatives
d’integració social.

La Conselleria de Benestar Social convoca la concessió de subvencions per
a la promoció i funcionament d’unitats informatives d’integració social, amb
càrrec a la partida 23201.323A01.48000.00000 dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a  2001, per un import màxim de 1.500.000 de
pessetes.

Article 2. Beneficiaris
1.Són beneficiaris de les subvencions per dur a terme les activitats previstes

a l’apartat 1 de l’article anterior els ajuntaments i les mancomunitats de municipis
de les Illes Balears que mantenguin serveis d’informació jove que hagin estat
reconeguts com a membres de la Xarxa Balear de Serveis d’informació Jove.

2.Són beneficiaris de les subvencions per promocionar les unitats
informatives d’integració social, les fundacions i les associacions sense ànim de
lucre que desenvolupin processos d’inserció social amb joves i mantenguin en
funcionament unitats d’informació jove, que puguin acreditar el compliment
dels requisits per ser reconeguts com a part de la Xarxa Balear de Serveis
d’Informació Jove.

Article 3. Termini de presentació
S’estableix un termini de 30 dies hàbils per presentar les sol·licituds de

subvenció, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Ordre en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 4 Sol·licituds
1.Es presentaran les sol·licituds de subvenció per duplicat a la seu de la

Direcció General de Joventut (plaça del bisbe Berenguer de Palou, 10. 07003
Palma) mitjançant una instància adreçada a la Conselleria de Benestar Social, per
a cada una de les modalitats a les que es presentin o  a qualsevol dels llocs prevists
en l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

2.A l’annex 1 d’aquesta Ordre hi ha el model normalitzat d’instància. No
obstant això, les sol·licituds hauran de contenir totes les dades necessàries per
identificar l’entitat i el seu representant legal, amb l’adreça i el telèfon del
sol·licitant.

3.S’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant.
b) Fotocòpia del DNI del representant legal que signa la instància.
c) Certificat d’existència de compte bancari a nom de l’entitat

sol·licitant.
d) Relació d’entitats a les quals s’ha demanat subvenció per a la

mateixa  finalitat.
e) Documentació complementària:
Modalitat A:
- Informe sobre les condicions de funcionament del Servei i d’Informació

Jove i pressupost anual.
- Projecte d’activitats que es duran a terme
Modalitat B:
- Informe sobre les condicions de funcionament de la unitat d’informació

jove, indicant el nombre d’educadors i corresponsals que hi fan feina.

Article 5. Procediment
1.Els serveis tècnics de la Conselleria de Benestar Social examinaran totes

les instàncies de sol·licitud de subvenció rebudes. El termini per corregir les
deficiències serà de quinze dies hàbils; un cop transcorreguts sense que s’hagin
fet les correccions, es considerarà que s’ha desistit de la sol·licitud i prèvia
resolució, s’arxivarà  l’expedient .

2.Una vegada que els serveis tècnics n’informin favorablement, es remetran
les sol·licituds a la Comissió Avaluadora de Subvencions (segons el que preveu
l’article 11)  per estudiar-les, fer-ne el barem i fer-ne una proposta de resolució
a la consellera de Benestar Social.

3.La Conselleria de Benestar Social disposarà d’un termini de tres mesos,
comptadors des de l’endemà que hagi acabat el període de presentació de
sol·licituds de subvenció, per  resoldre les sol·licituds.

4.Es considerarà que s’han desestimades les sol·licituds no resoltes en el
termini fixat a l’apartat anterior.

5.Les resolucions de concessió o denegació de les subvencions posen fi la
via administrativa.

6.L’import de les subvencions concedides no podrà ser en cap cas d’una
quantia que (aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d’altres
administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o
internacionals) superin el cost de l’activitat que l’entitat beneficiària ha de dur a
terme.

7.Qualsevol alteració de les condicions tengudes en compte per concedir
la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes
atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o
internacionals, donarà lloc a la modificació de la resolució de la concessió.


