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Num. 24804
Proposta de resolució per la qual s’autoritza la cessió d’ús gratuïta i temporal del vehicle amb matrícula 0696-CCW a
l’Ajuntament de Formentera

No obstant això, una vegada transcorregut el termini inicial, la cessió d’ús
gratuïta i temporal es podrà prorrogar tàcitament per períodes anuals, sempre
que cap de les parts no s’hi manifesti en contra expressament en el termini del
mes precedent a la data d’expiració.

Antecedents
1. El 13 de febrer de 2003 la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Formentera signaren un conveni de col·laboració pel qual s’acordava la cessió d’ús gratuïta i temporal del vehicle amb matrícula 0696-CCW
a l’Ajuntament de Formentera, per un termini de cinc anys des de la data de la
signatura i sense possibilitat de pròrroga.
2. La secretària general d’Interior, en un escrit amb data d’11 de febrer de
2008 (amb número de registre d’entrada 2899 i data de 20 de febrer de 2008),
sol·licitava l’autorització de la pròrroga de la durada del Conveni esmentat per
un termini de cinc anys més, la qual cosa no es preveu en el Conveni. Això es
comunicà convenientment mitjançant un escrit de la directora general de
Patrimoni de 3 de març de 2008.
3. El nou Conveni de col·laboració, de 8 de setembre de 2008, entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Formentera acorda
la cessió d’ús gratuïta i temporal del vehicle amb matrícula 0696-CCW a
l’Ajuntament de Formentera, per un termini de cinc anys des de la data de la signatura i prorrogable tàcitament per períodes anuals, sempre que cap de les parts
no s’hi manifesti en contra expressament en el termini del mes precedent a la
data d’expiració.
4. La secretària general d’Interior, en un escrit de 19 de novembre de 2008
(amb número de registre d’entrada 17463 i data de 26 de novembre de 2008),
adjunta la Resolució de la consellera d’Interior en què s’insta el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació a iniciar l’expedient per autoritzar la cessió
d’ús gratuïta i temporal del vehicle amb matrícula 0696-CCW a l’Ajuntament
de Formentera, la memòria justificativa de la directora general d’Emergències
sobre la necessitat de subscriure un conveni de col·laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Formentera i, finalment, una
còpia acarada del Conveni esmentat de 8 de setembre de 2008.
5. Es considera, a més, la Proposta de resolució d’inici, que esdevé
Resolució d’inici del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 27 de
novembre de 2008.

El vehicle que se cedeix és un Nissan Pick Up 4x4 2.5 DDTi amb número de bastidor jn1cpud22u772224 i número de matrícula 0696-CCW.

Fonaments de dret
1. Els articles 63, 72, 87 g, 88 a i els concordants de la Llei 6/2001, d’11
d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables.
2. Els articles 128, 142 i els concordants del Decret 127/2005, de 16 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001,
d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 44, de 3 d’abril de 2003).
4. El Decret 9/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 101 EXT, de 9 de juliol de 2007).
5. El Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 101 EXT, de 9 de juliol de 2007).
6. El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 104, de 12 de juliol de 2007), modificat pels Decrets 14/2007, de 20 de juliol (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 112, de 21 de juliol de 2007), 20/2007, de 31 de juliol (Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 118, de 4 d’agost de 2007), 14/2008, de 28 de març
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 29 de març de 2008), 16/2008,
d’11 d’abril (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 12 d’abril de 2008),
22/2008, de 7 d’octubre (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 143, de 9
d’octubre de 2008), 23/2008, de 10 d’octubre (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 144, d’11 d’octubre de 2008), 25/2008, de 27 de novembre
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 169, de 4 de desembre de 2008) i
26/2008, de 28 de novembre (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 171, de
6 de desembre de 2008).
Proposta de resolució
Propòs al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació que dicti una resolució en els termes següents:
1. Autoritzar la cessió d’ús gratuïta i temporal del vehicle amb matrícula
0696-CCW a l’Ajuntament de Formentera, per un termini de cinc anys, comptadors des de la formalització del Conveni de col·laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Formentera.

2. Anotar aquesta cessió d’ús gratuïta i temporal en l’Inventari General de
Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Notificar a la Conselleria d’Interior i a l’Ajuntament de Formentera
l’acte administratiu objecte d’aquesta Resolució.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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 d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 11 de desembre de 2008
La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 24988
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 19 de desembre
de 2008, per la qual es du a terme la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs
acadèmic 2009-2010.
En acabar el curs 2008-2009 finalitza el termini de quatre anys per al qual
es van subscriure els concerts educatius. Per això, esdevé necessari aprovar les
normes per a la renovació o subscripció per primera vegada dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2009-10, així com també les modificacions que
s’hi puguin produir al llarg dels propers quatre anys.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, configura un sistema
educatiu basat en els valors de la Constitució espanyola i en el respecte als drets
i les llibertats que hi estan reconeguts, que inspiren els principis i fins de l’educació que es recullen als articles 1 i 2 del capítol I del títol preliminar de l’esmentada Llei.
El dret a l’educació ha d’anar lligat a la igualtat efectiva entre homes i
dones i a la coeducació (article 1.l i disposició addicional vint-i-cinquena de la
Llei orgànica 2/2006, d’educació; articles 23 i 24 de la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; article 8 de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears). Així mateix, la sentència del Tribunal Suprem de 16 d’abril de
2008, de la sala contenciosa administrativa, recurs 675/2005, corrobora que el
sistema d’ensenyament mixt, en el cas de centres concertats, és una manifestació o faceta més de la competència de l’Administració educativa que finança
aquests centres.
La Llei orgànica 2/2006, d’educació, estableix en el Capítol IV del Títol
IV les directrius bàsiques que afecten el règim de concerts educatius per als centres privats que ofereixen ensenyaments gratuïts i satisfan necessitats d’escolarització (article 116.1), per les quals es determina que han de tenir preferència
aquells centres que atenguin poblacions escolars de condicions econòmiques
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desfavorables o que realitzin experiències d’interès pedagògic per al sistema
educatiu i, d’entre els que compleixin aquests criteris, els centres que estiguin
constituïts en règim de cooperativa (article 116.2).
El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, modificat pel Reial decret
139/1989 de 10 de febrer, aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius en què es fixen els requisits i continguts dels mateixos, així com
el procediment a seguir per al seu establiment, modificació i pròrroga per a centres d’educació primària i secundària. Per altra banda, el Decret 38/1998, de 20
de març, regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts d’educació infantil. Així mateix, el Decret 22/2007, de 30 de març, regula els concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
La disposició transitòria desena de la Llei orgànica 2/2006, d’educació,
preveu que els concerts aplicables als centres d’educació infantil es referiran als
ensenyaments del segon cicle d’educació infantil i que els concerts per als programes de garantia social es referiran a programes de qualificació professional
inicial, a partir de la data d’implantació dels esmentats ensenyaments. La disposició addicional vint-i-vuitena de la mateixa llei preveu que les administracions educatives podran establir convenis educatius amb els centres que imparteixin cicles de formació professional que complementin l’oferta educativa dels
centres públics, d’acord amb la programació general de l’ensenyament.
L’article 116 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, estableix que els concerts per als programes de qualificació professional inicial i per als ensenyaments postobligatoris tendran caràcter singular. En relació a aquests ensenyaments, la Conselleria d’Educació i Cultura no establirà nous concerts per als
diferents nivells postobligatoris pel deure de donar prioritat d’atenció a les
sol·licituds de concerts de nivell obligatori així com a la necessària construcció
d’infraestructures educatives per donar compliment a la programació general de
l’ensenyament.
A més, les places que ofereix la Conselleria d’Educació i Cultura per als
ensenyaments postobligatoris mitjançant la xarxa de centres sostinguts amb fons
públics ja garanteix la demanda d’aquests ensenyaments, la qual cosa fa innecessari concertar noves places. Aquest fet és especialment notori en el cas del
batxillerat, nivell en el qual diversos centres docents resten infrautilitzats, atès
que les places oferides excedeixen el nombre d’alumnes sol·licitants.
L’article 116.4 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, estableix que
correspon a les comunitats autònomes dictar les normes necessàries per al desenvolupament del règim de concerts educatius i l’article 3.1 del Reial decret
2377/1985 preveu que correspon als consellers titulars d’educació que hagin
rebut les corresponents transferències de funcions i serveis la seva aprovació.
Havent-se produït l’esmentada transferència mitjançant el Reial decret
1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la
Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari, aquesta Conselleria és la competent per convocar i resoldre els concerts educatius.
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereixen les disposicions
legals vigents, dict la següent:
Ordre
Article 1
D’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i el Reglament de normes bàsiques sobre concerts
educatius, els centres docents privats poden, fins al 31 de gener de 2009, presentar una sol·licitud a la Direcció General de Planificació i Centres de la
Conselleria d’Educació i Cultura per:
- Subscriure per primera vegada o, si és el cas, renovar concert per als
ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria, educació especial i per als programes de qualificació
professional inicial.
- Renovar el concert de règim singular per als ensenyaments de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.
- Subscriure convenis per als ensenyaments postobligatoris de cicles de
formació professional de nova implantació a la xarxa de centres sostinguts amb
fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per subscriure i renovar els concerts educatius a partir del curs 2009-2010,
els centres que hi estiguin interessats s’han de subjectar al que s’estableix en els
articles següents.
Article 2
1. La subscripció o la renovació d’un nou concert educatiu implicarà l’obligació per part dels centres sol·licitants de l’adopció del sistema mixt d’ensenyament, el qual garanteix la pràctica de la coeducació i afavoreix la formació en igualtat entre els sexes, tal com disposa la Llei orgànica 3/2007 per a l’i-
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gualtat efectiva de dones i homes, als articles 23 i 24, i la Llei 12/2006, per a la
dona, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’article 8.
2. La subscripció o la renovació d’un nou concert educatiu implicarà el
compromís per part dels centres sol·licitants de fer efectiu el dret a una educació gratuïta que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats, per la qual cosa
els centres no podran imposar a les famílies aportacions econòmiques associades a l’activitat curricular, ni imposar obligacions econòmiques relacionades
amb fundacions, associacions o altres serveis que no estiguin autoritzades per
l’administració, d’acord amb l’article 51 de la Llei orgànica 8/1985, reguladora
del dret a l’educació.
Article 3
Els titulars dels centres concertats, a l’hora de contractar les vacants i les
substitucions del professorat, actuaran d’acord amb els principis de publicitat,
igualtat, mèrit i capacitat.
Article 4
L’Administració educativa fixarà la relació mitjana alumnes/unitat a què
es refereix l’article 16 del Reial decret 2377/1985, o norma que el substitueixi.
En tot cas, la relació mitjana es concretarà per resolució del Director General de
Planificació i Centres tenint en compte la ràtio existent en els centres públics
de la zona o del municipi on estigui ubicat el centre. De conformitat amb el previst a l’article 5 del Decret 38/1998, els centres de segon cicle d’educació infantil tendran una ràtio mínima de 20 alumnes per unitat, llevat dels supòsits en què
aquests centres atenguin les necessitats d’escolarització de població infantil que,
d’altra manera, quedaria desatesa.
Article 5
En el cas de centres de segon cicle d’educació infantil, l’Administració
educativa valorarà, en el moment de resoldre els expedients de sol·licitud, el fet
que es tracti de centres d’educació infantil adscrits a centres d’educació primària, amb l’objectiu de promoure la continuïtat pedagògica de l’alumnat.
L’adscripció es durà a terme mitjançant una resolució del director general de
Planificació i Centres, a sol·licitud subscrita pels titulars d’ambdós centres.
Article 6
Els centres d’educació primària als quals s’hagi autoritzat l’adscripció
d’altres centres d’educació infantil concertaran un nombre d’unitats d’educació
primària que garanteixi l’admissió i l’escolarització, en aquesta etapa educativa,
de l’alumnat d’educació infantil de tots els centres afectats per adscripció, en els
termes expressats a l’article 84.7 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, i a l’article 9.5 del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article 7
Els centres d’educació secundària als quals s’hagi autoritzat l’adscripció
d’altres centres d’educació primària, concertaran un nombre d’unitats d’educació secundària obligatòria que garanteixi l’admissió i l’escolarització, en aquesta etapa educativa, de l’alumnat d’educació primària de tots els centres afectats
per adscripció, en els termes expressats a l’article 84.7 de la Llei orgànica
2/2006, d’educació, i a l’article 9.5 del Decret 37/2008.
Article 8
L’Administració educativa podrà alterar les condicions dels concerts educatius prevists als articles anteriors d’aquesta Ordre, incrementant la relació
alumnes/unitat fins a un deu per cent per tal d’atendre les necessitats d’escolarització d’una determinada zona, tal com es preveu a l’article 87.2 de la Llei
orgànica 2/2006, d’educació, i a la disposició addicional primera del Decret
37/2008.
Article 9
1. Els concerts educatius per als ensenyaments postobligatoris, per impartir els programes de qualificació professional inicial, de batxillerat i de cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior tenen el caràcter de concerts singulars, d’acord amb el que estableix l’article 116, als apartats 6 i 7, de la Llei orgànica 2/2006, d’educació.
2. Els centres interessats a impartir nous ensenyaments de cicles de formació professional podran sol·licitar, seguint el procediment establert a la present Ordre, l’establiment, si cal, de convenis amb l’Administració educativa.
Article 10
Els centres amb cicles formatius de grau mitjà concertats que no tenguin
un nombre suficient d’alumnes durant el curs 2008-2009 podran transformar
unitats de cicles formatius de grau mitjà en unitats de programes de qualificació
professional inicial, els perfils dels quals hagin estat definits per l’Administració
educativa, de conformitat amb allò que estableix l’article 30.6 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, sempre que els perfils definits per l’Administració
educativa siguin anàlegs als cicles formatius de grau mitjà que el centre té autoritzats. Els centres que sol·licitin la transformació a què fa referència l’anterior
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paràgraf han de seguir el procediment per a la modificació de concerts singulars
amb l’Administració educativa establert a la present Ordre.
Article 11
1. En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, la distribució
horària del professorat de secundària i del professorat tècnic s’assignarà segons
els diferents mòduls, tal i com s’estableix a la normativa vigent.
2. En els programes de qualificació professional inicial, la distribució
horària del professorat de primària i de secundària, i del professorat tècnic, s’assignarà segons els diferents mòduls, tal i com s’estableix a la normativa vigent.
Article 12
1. Els centres que acullin alumnat amb necessitat específiques de suport
educatiu (NESE) han d’oferir una intervenció educativa adequada a cada cas.
L’alumnat que per les seves característiques presenti necessitats educatives
especials ha de disposar dels recursos adients per garantir una educació de qualitat, segons el que preveuen la Llei orgànica 2/2006, d’educació, als articles 73,
74 i 75, i el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general de l’ensenyament infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, a l’article 14.
2. Els docents que hagin de desenvolupar funcions d’atenció a la diversitat relacionades amb l’especialitat de Pedagogia terapèutica, tant a les etapes
d’educació infantil i primària com a l’educació secundària obligatòria, han d’estar en possessió del títol de mestre en educació especial o del títol de mestre en
altres especialitats, o ser diplomats en educació general bàsica o mestres de primera ensenyança que comptin amb els requisits específics d’especialització en
educació especial-pedagogia terapèutica, d’acord amb la normativa vigent.
3. Els llicenciats en pedagogia, especialitat d’educació especial, i els llicenciats en psicopedagogia, també poden atendre l’alumnat amb necessitats
educatives específiques en tota l’etapa de l’educació secundària obligatòria.
4. Els mestres i professionals esmentats als apartats 2 i 3 d’aquest article
tendran també funcions d’assessorament quant a les mesures metodològiques i
organitzatives adients per atendre l’alumnat NESE en general.
5. Els alumnes amb manca d’autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, podran
ser atesos per auxiliars tècnics educatius, sota la responsabilitat i supervisió de
l’equip educatiu. El finançament de l’auxiliar tècnic educatiu s’efectuarà segons
el que es prevegi al corresponent mòdul econòmic establert al Decret sobre
mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.
6. La Conselleria d’Educació i Cultura assignarà als centres una dotació
bàsica d’especialistes de pedagogia terapèutica i audició i llenguatge, d’acord
amb el que s’indica a l’annex 10 d’aquesta Ordre. Aquesta dotació es podrà
ampliar anualment d’acord amb les necessitats de cada centre i la disponibilitat
pressupostària de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Article 13
1. Els centres d’educació especial acollits al règim de concerts educatius
podran renovar aquests concerts en els nivells i les modalitats que tenguin autoritzats.
2. El finançament dels programes de formació per a la transició a la vida
adulta o dels programes de qualificació professional inicial per a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, modalitat taller específic, s’efectuarà de conformitat amb l’establert a l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de
2008, pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament concertat de
les Illes Balears, i al Decret de mòduls vigent.
Article 14
El finançament dels concerts educatius i dels mòduls s’efectuarà de conformitat amb el punt setè de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de
2008, pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament concertat de
les Illes Balears.
Article 15
1. Els concerts educatius que s’acordin en compliment d’aquesta Ordre,
tendran una durada de quatre anys.
2. Els centres podran modificar cada any el seu concert, una vegada feta
la sol·licitud corresponent. La modificació pel que fa als ensenyaments postobligatoris no podrà suposar un augment de les unitats ja concertades. La
Direcció General de Planificació i Centres, mitjançant resolució, cada any convocarà el procediment de modificació dels concerts.
3. La Conselleria d’Educació i Cultura, previ informe de la Direcció
General de Planificació i Centres, i oïda la Comissió de Concerts Educatius de
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les Illes Balears, a l’inici del curs escolar i per adaptar-se a les necessitats d’escolarització d’ensenyaments obligatoris, podrà modificar concerts amb centres
privats que tenguin autoritzades unitats escolars dels ensenyaments corresponents, sempre amb l’acord dels centres afectats.
Article 16
Per a l’aprovació o la denegació de la renovació, o l’accés al règim de
concerts educatius, se seguirà el procediment d’acord amb el que preveuen la
Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació, la Llei orgànica 2/2006,
d’educació, el Reial decret 2377/1985, modificat pel Reial decret 139/1989, pel
qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, el
Decret 38/1998, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil, el Decret
22/2007, pel qual es regulen els concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 8 del capítol I del títol II de la Llei 12/2006, per a la dona.
Article 17
1. Les sol·licituds per subscriure concerts educatius, així com les dels convenis singulars, s’han de presentar a la Direcció General de Planificació i
Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura, en el termini assenyalat a l’article primer d’aquesta Ordre i segons els models dels annexos adjunts i la documentació següent:
a) Si es tracta de subscriure concert per primera vegada, una memòria
explicativa en els termes prevists a l’article 21.2 del Reial decret 2377/1985, en
connexió amb l’article 116.2 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació.
b) Si es tracta de renovar el concert educatiu, una memòria, en els mateixos termes prevists a l’article 21.2 del Reial decret 2377/1985, que acrediti que
el centre segueix complint els requisits que varen determinar l’aprovació del
concert educatiu, com també les variacions que puguin afectar-lo, aportant, si fa
al cas, la documentació que acrediti els canvis.
c) En tots els casos, s’hauran d’acompanyar certificacions actualitzades
expedides per l’Administració territorial de la Seguretat Social i per la
Delegació de l’Agència Tributària corresponent, que acreditin que la titularitat
del centre es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
d) Finalment, quan el titular del centre sigui una cooperativa, s’haurà
d’adjuntar una còpia dels estatuts vigents pels quals es regeix. No cal aportar
aquest document quan el centre hagi estat concertat amb anterioritat i els estatuts de la cooperativa no hagin variat des de la darrera renovació de concerts.
2. Les sol·licituds esmentades han de ser signades per les persones que
figuren al registre de centres docents com a titulars dels centres. En el cas que
la titularitat correspongui a una persona jurídica, la sol·licitud l’haurà de signar
qui en tengui la representació, la qual s’haurà d’acreditar documentalment.
3. La Direcció General de Planificació i Centres, una vegada verificada
l’aportació de la documentació exigida, trametrà les sol·licituds presentades a la
Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, que tendrà la composició
fixada en l’article 12.2 del Decret 38/1998. La Comissió de Concerts, segons es
preveu a l’article 12.1 del Decret 38/1998, examinarà les sol·licituds i la documentació acreditativa presentades i formularà les propostes d’acord amb el que
preveu l’article 23 del Reial decret 2377/1985, pel qual s’aprova el Reglament
de normes bàsiques sobre concerts educatius. En els casos de sol·licituds de concerts o de convenis de nous cicles formatius serà preceptiu incorporar a l’expedient un informe de la Direcció General de Formació Professional.
4. A partir de les propostes adoptades per la Comissió de Concerts
Educatius de les Illes Balears, i d’acord amb els recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació i
Centres resoldrà de manera provisional sobre la concessió o la denegació dels
concerts, publicarà la resolució provisional i fixarà un termini de deu dies perquè, en el supòsit que hi hagi propostes totalment o parcialment denegatòries,
els sol·licitants puguin al·legar el que considerin procedent segons el seu dret.
5. Una vegada valorades les al·legacions presentades pels sol·licitants, i
realitzada la fiscalització de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, la Direcció General de Planificació i Centres elaborarà la
proposta de resolució definitiva d’aprovació o denegació de l’accés, o la renovació al règim dels concerts educatius sol·licitats, que elevarà a la consellera
d’Educació i Cultura.
6. La consellera d’Educació i Cultura resoldrà sobre la concessió o denegació dels concerts educatius abans de dia 15 d’abril de 2009, segons el que
estableix l’article 24.2 del Reial decret 2377/1985, pel qual s’aprova el
Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
7. La resolució serà publicada al BOIB i només serà notificada a les per-
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sones interessades quan sigui denegatòria, i serà motivada sempre. Aquesta
resolució posa fi a la via administrativa i, en el termini d’un mes comptador des
del dia següent al de la notificació, s’hi pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura, o bé es pot optar per impugnar-la directament interposant, en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en la forma i condicions previstes a la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 18
Els concerts educatius que s’acordin a l’empara d’aquesta Ordre s’han de
formalitzar, a través del document administratiu corresponent, abans de dia 15
de maig de 2009.
Article 19
Els concerts educatius es podran extingir o, si ve al cas, modificar o rescindir segons el que es preveu als articles 61, 62 i 63 de la Llei orgànica 8/1985,
reguladora del dret a l’educació, o per les causes previstes en el Títol VI del
Reial Decret 2377/1985, pel que s’aprova el reglament de les normes bàsiques
sobre concerts educatius.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les normes d’igual rang o inferior que s’oposin al contingut d’aquesta Ordre. En particular, es deroga l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de dia 13 de desembre de 2004, per la qual es dicten les
normes per a la renovació i l’establiment dels concerts educatius a partir del curs
acadèmic 2005-2006.
Disposició final única
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 de desembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Num. 24920
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 17 de desembre per la qual es regula el procés per a l’acreditació de les competències professionals
relatives a les unitats de competència establertes en la qualificació de nivell 3 d’Educació infantil
La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, en l’article 8.2, estableix que l’avaluació i l’acreditació de
les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de
vies no formals de formació ha de tenir com a referent el Catàleg nacional de
qualificacions professionals.
D’aquesta forma, la valoració de l’experiència permet a tota persona
adquirir el reconeixement de totes o d’alguna de les unitats de competència
d’una qualificació del Catàleg nacional de qualificacions. Les persones poden
transferir aquest reconeixement als subsistemes de formació que n’acrediten la
qualificació, de forma que, d’acord a cada circumstància, puguin adquirir directament, o amb un itinerari formatiu fonamentat en tot allò que els falta per assolir-la, l’acreditació en forma de títol de formació professional o certificat de professionalitat.
El Reial decret 1538/2006, de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional del sistema educatiu, deroga el Reial decret
942/2003, de 18 de juliol, pel qual es determinen les condicions bàsiques que
han de reunir les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional específica, excepte la facultat d’avaluar i reconèixer competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de
vies no formals de formació fins a la publicació de la norma que determini el
procediment a què es refereix l’article 8.3 de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de
les qualificacions i de la formació professional.
El Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, en l’article 11, especifica la qualificació professional que han d’acreditar els treballadors dels centres
esmentats.
La disposició transitòria cinquena, d’aquest Decret indica que hi ha un
període d’adaptació a la normativa de titulacions o d’acreditacions que determina que, sense perjudici d’allò que disposa l’article 11 del present Decret, poden
continuar prestant serveis en els centres d’educació infantil de primer cicle,
aquelles persones que, sense cap de les titulacions indicades, estiguin treballant

