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0 a 1 anys : 1 unitat i 8 places escolars
1 a 2 anys: 1 unitat i 13 places escolars
2 a 3 anys: 1 unitats i 15 places escolars
Article 2
Abans de l’entrada en funcionament del centre, s’haurà de remetre a la
Direcció General de Planificació i Centres la relació del professorat que impartirà els ensenyaments d’educació preescolar, amb indicació de les seves titulacions.
Article 3
El centre que és autoritzat per aquesta Ordre haurà de complir la Norma
bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de condicions de protecció contra incendis
en els edificis, aprovada per RD 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29). Tot
això sense perjudici que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent.
Article 4
El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislacióvigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Ordre.
Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia
següent al de la notificació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

ANNEX (I)
CODI

NOM

MUNICIPI

07012895
07002804
07003791
07002853
07002841
07003687
07003675
07003456
07003699
07004795
07004680

CP Son Rul·lan
CP La Soledat
CP Máximo Alomar
CP Santa Isabel
CP Jaume I
CC La Consolació
CC Sagrat Cor
CC Balmes
CC Juan de la Cierva
CP Es Vedrà
CP Can Coix

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Sant Josep (Eivissa)
Sant Antoni (Eivissa)
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Num. 16999
Resolució del Conseller d’Educació i Cultura de data 20 de
setembre de 2004, per la qual s’ordena la publicació de l’acord
de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat
concertat de les Illes Balears
Atès que en data 23 de febrer, el Molt Honorable President de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les entitats patronals de l’ensenyament privat
concertat, signen l’acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears;
Atès que el Consell de Govern en virtut d’Acord, de dia 12 de març de
2004, va assumir els compromisos adquirits en l’Acord de 23 de febrer;
Atès que en el pacte novè, signat per les parts estableix que la conselleria
d’Educació i Cultura trametrà una còpia de l’Acord marc per la seva publicació,
RESOLC

El conseller,
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 21 de setembre de 2004

—o—
Num. 16903
Resolució del Conseller d’Educació i Cultura de data 20 de
setembre de 2004, per la qual es determinen els centres i cursos
en què s’aplicarà l’Ordre de 13 de setembre de 2004, en el curs
escolar 2004-05.
Atès que l’Ordre de 13 de setembre de 2004 (BOIB 130 de 18 de setembre de 2004) per la qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals,
a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears, a la disposició addicional segona diu que
s’aplicarà de forma progressiva a partir del curs 2004/05,
Atès que s’han de determinar els centres i cursos en què es començarà a
aplicar el dret dels alumnes a rebre el primer ensenyament en la seva llengua,
sigui la catalana o la castellana,
RESOLC
Aplicar amb efectes de l’inici del curs escolar 2004-05 l’Ordre de 13 de
setembre de 2004, als centres que es relacionen a l’annex (I)
Per al curs escolar 2004-05, solament serà d’aplicació, per als alumnes
que comencen l’educació infantil als tres anys.
Es dotarà de recursos humans i materials adients els centres que apliquin
l’Ordre a què es refereix aquesta Resolució.
Palma, 20 de setembre de 2004
El conseller
Francesc Fiol i Amengual
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Únic. Ordenar la publicació de l’Acord de 23 de febrer de 2004, per a la
millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, que figura a l’annex.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 20 de setembre de 2004
Acord de 23 de febrer de 2004 per a la millora de l’ensenyament privat
concertat de les Illes Balears
D’una part, el Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, el senyor Jaume Matas i Palou
D’altra part, per les entitats patronals de l’ensenyament privat-concertat,
la senyora Marta Monfort Miserachs, presidenta d’Educació i GestióEscola Catòlica de les Illes Balears,
la senyora Magdalena Mateu Gelabert, presidenta d’ACENEB-CECE,
la senyora Francisca Picornell, presidenta de la FEIPIMEB,
i el senyor Juan Perera Mezquida, director de la UNAC,
I d’altra part, per les organitzacions sindicals,
la senyora Neus Santaner Pons, secretària general de l’STEI-i,
la senyora Joana González Morcillo, secretària general de la FE-USO,
el senyor Andreu Ferrer Gomila, secretari general de FETE-UGT,
i la senyora Asunción Massanet Casasnovas, secretària general de FECCOO,
Manifesten
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Que el 14 de maig de 2001 es va signar, entre la Conselleria d’Educació i
Cultura i les organitzacions sindicals i empresarials representatives del sector de
l’ensenyament privat concertat, l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament
privat concertat de les Illes Balears (BOIB de 24), la vigència del qual va acabar el 31 d’agost de 2003.
Aquest Acord marc ha suposat un augment de les plantilles i ràtios professorat/alumne de cada nivell dels ensenyaments regulats i de les retribucions
del professorat.
En desenvolupament del punt Vuitè de l’Acord marc, el 26 de març de
2002 es va signar una addenda a aquest Acord (BOIB de 4 de maig) que va
suposar, per a l’any 2002, un augment del mòdul de despeses de funcionament
de les unitats d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial, d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau superior,
formació professional i programes de garantia social, amb un 5% i l’augment
del mòdul del personal complementari dels centres d’educació especial amb un
4%. Aquest augment va permetre crear un complement retributiu específic per
al personal d’administració, auxiliar i de serveis de tots els centres concertats i
per al personal complementari dels centres concertats d’educació especial.
També una disminució de les despeses de funcionament de les unitats d’integració.
Al punt setè de l’esmentat Acord, sobre homologació retributiva, feia referència a un compromís de la Conselleria, les organitzacions sindicals i les
empresarials de revisar els salaris del personal docent concertat de les Illes
Balears, amb la finalitat de continuar amb el procés d’acostament retributiu que
permeti assolir el 99,4 % d’analogia retributiva del personal docent concertat
amb el personal docent de l’ensenyament públic. En aquest moment els compareixents volen tornar assumir el compromís al que es fa referència i que era el
fonament de l’addenda que va aprovar la mesa de concertada i que no es va
poder dur a terme per manca d’aprovació en el consell de Govern.
Dia 30 d’abril de 2002 la Conselleria d’Educació i Cultura signà amb les
organitzacions sindicals components de la Mesa Sectorial d’Educació, STEI-i,
FE-CCOO i FETE-UGT, l’acord per a la millora de l’ensenyament públic no
universitari i de les condicions de treball del personal docent que es va ser aprovat pel Consell de Govern de dia 17 de maig de 2002 i publicat al BOIB dia 8
de juny.
Aquest Acord va donar lloc al Decret 118/2002, de 27 de setembre, (BOIB
del 5 d’octubre) pel qual s’aproven mesures retributives per al personal docent
no universitari que treballa al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ha suposat un augment de 180,30 euros mensuals,
distribuïts en quatre quantitats, la primera de les quals es va començar a pagar
dia 1 de juliol de 2002 i la darrera s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de
2004, per als docents d’aquest ensenyament. Aquest fet fa necessari revisar els
salaris del professorat del personal docent concertat per tal d’assolir el 99,4%
d’analogia retributiva esmentat anteriorment.
Així mateix els mestres de l’ensenyament públic que imparteixen docència al primer cicle d’ESO perceben, en concepte de bestreta a compte, des de l’1
de gener de 2000, un complement de 16.010 PTA mensuals que, actualitzat amb
el percentatge establert a la Llei de pressuposts generals de l’Estat, suposen
102,12 euros de 2003.
Dia 17 d’octubre de 2000 el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el IV
Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o
parcialment amb fons públics, que a l’article 61 i a la disposició transitòria tercera preveu l’establiment d’una paga extraordinària per antiguitat al personal
inclòs en pagament delegat que porta 25 anys de serveis en el centre (o 15 si té
complerts els 56 anys d’edat en el moment de l’entrada en vigor del conveni) i
simultàniament es va extingir el premi de jubilació previst al III conveni.
La modificació de la disposició transitòria tercera de 25 de gener de 2002,
BOE de 8 de març de 2002, permet regular el calendari d’aplicació de paga de
25 anys d’antiguitat, previ acord entre els agents socials, patronal i administració.
Per altra banda es fa necessari adaptar el punt quart sobre recol·locació de
personal docent i altres a la realitat actual.
Per tot l’exposat, les entitats signants de l’Acord de millora i la UNAC
que en aquests moments forma part de la mesa de l’ensenyament privat concertat, proposen la signatura d’aquest acord, que es concreta en els següents:
Pactes
Primer
Recol·locació del personal docent i altres
1. 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 del present acord a l’Acord marc, tendran dret a incorporar-se a un cens de mesures de
recol·locació, sempre que la seva relació laboral amb el centre que extingeix
unitats tengui caràcter indefinit i una jornada lectiva setmanal superior a 12
hores a l’educació infantil, primària i educació especial o a 5 hores en el cas del
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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.
2. Personal complementari.
El personal complementari dels centres d’EE definit a l’annex IV del títol
II de la Llei de pressuposts generals de l’Estat es podrà incorporar a un cens
específic només a l’efecte de recol·locació.
3. Personal auxiliar, de serveis generals i altres.
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 a l’Acord marc.
4. 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 CEP 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.
5. 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 18.823 Euros que s’actualitzarà d’acord
amb el percentatge anual establert a la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat.
6. 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’extingirà la relació laboral als treballadors d’acord amb l’ordre de
prioritat següent:
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.
4.Docents amb menys antiguitat.
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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.
7. 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 de l’Acord marc.
La data d’extinció del contracte serà el 31 d’agost, dia d’acabament del
curs escolar.
8. Recol·locació
a)Els titulars dels centres docents privats concertats s’obliguen, abans de
cobrir amb personal extern les vacants dels seus centres, si cap d’aquests centres ha de contractar més professors, perquè ha d’augmentar el nombre d’unitats
per increment d’escolarització, per substitució de baixes de professors sense
reserva de plaça al centre o per augment de ràtio o de suports per atendre la
diversitat, a 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.
b)Tot el procés de recol·locació serà supervisat per la Mesa de l’ensenyament concertat. Aquesta mesa es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les
organitzacions que en formen part.
9. 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 o 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.
Segon
Analogia retributiva dels docents
Per tal de poder donar compliment a l’assoliment definitiu de l’analogia
retributiva prevista a l’article 76.4 de la de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació, tenint en compte les passes fetes en el procés iniciat i que, a partir de juliol de 2002 i fins el gener de 2004, en aplicació
de l’acord assolit a la Mesa Sectorial d’Educació de 30 d’abril i del Decret
118/2002 abans esmentats, el professorat de l’ensenyament públic no universitari veurà incrementades les seves retribucions en 180,03 euros mensuals, i per
tal que aquest increment salarial no suposi un retrocés en l’aplicació de l’esmentat article 76.4 de la Llei orgànica 10/2002, i a l’efecte d’acostar progressivament les retribucions del professorat de l’ensenyament concertat en pagament
delegat amb les del professorat de l’ensenyament públic fins a arribar al 99.4%,
s’incorporaran gradualment, en un termini de quatre anys, en la nòmina del professorat de l’ensenyament concertat, les quantitats anuals que permetin reduir la
diferència entre el professorat de l’ensenyament públic i de l’ensenyament privat concertat amb els següents increments consolidables que s’incorporaran al
CRIB per a jornada completa:
-anys 2004, 2005, 2006 i 2007:
47’22 Euros al professorat d’educació infantil, primària, educació
especial, primer cicle d’ESO.
47’85 Euros al professorat de segon cicle d’ESO i titular de la formació professional
27’66 Euros al professorat de batxillerat
45’23 Euros al professorat agregat de Formació Professional
Per al càlcul de les retribucions tant del professorat de l’ensenyament concertat com del de l’ensenyament públic s’han tengut en compte el sou i la resta
de complements, excepte els conceptes d’antiguitat (triennis), formació (sexennis), fidelitat, jubilació, càrrecs, condició i altres complements singulars.
Per altra banda el professorat de l’ensenyament concertat que imparteix
docència al primer cicle d’ESO, proporcionalment a les hores que imparteix en
aquest nivell, percebrà a més el complement següent:
- Anys 2004, 2005, 2006 i 2007: dotze mensualitats de 26’04 euros o la
part corresponent d’acord amb l’horari en aquest nivell educatiu.
En el cas que es produeixin variacions en el concepte retributiu “bestreta
a compte primer cicle d’ESO” o equivalent que percep el professorat de l’ensenyament públic, s’hauran de revisar les quantitats proposades per tal d’adaptar-les a aquestes variacions.
Tercer
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Mòdul de despeses de funcionament
Per tal d’adequar les quanties del mòdul de despeses de funcionament a la
realitat econòmica dels centres i d’acord amb el compromís pres a l’Addenda de
26 de març de 2002, la Conselleria d’Educació i Cultura es compromet a incrementar de manera progressiva l’esmentat mòdul. L’augment del mòdul corresponent a les unitats ordinàries anirà aparellat a una disminució del mòdul corresponent a les unitats d’integració.
Sobre l’augment de la partida corresponent al mòdul de despeses de funcionament, s’ha d’acordar entre les parts negociadores d’aquest acord quin percentatge d’aquest augment es dedica a incrementar el complement retributiu
Illes Balears per al personal no docent que treballa en els centres concertats de
les Illes Balears. Aquest increment es farà de la següent forma:
-Any 2004: augment de l’IPC més 249’69 Euros en el mòdul corresponent
a les unitats d’educació infantil i educació primària; 322’31 Euros en el 1er cicle
d’educació secundària obligatòria; 354’94 euros en 2on cicle d’educació secundària obligatòria; 208’07 euros a batxillerat ; 258’15 euros a educació especial
infantil i bàsica i 367’75 euros a transició a la vida adulta. Respecte al mòdul
corresponent a les unitats de cicles formatius i garantia social que a la Llei de
Pressuposts Generals de l’Estat disminueixen la seva quantia respecte al 2002,
es manté la quantia d’aquest any, i per a la resta es pagarà la quantia que apareix a l’esmentada Llei. Quant a les unitats d’integració l’import del mòdul serà
de 2.500,08 euros.
-Any 2005: augment de l’IPC més 249’69 Euros en el mòdul corresponent
a les unitats d’educació infantil i educació primària; 322’31 Euros en el 1er cicle
d’educació secundària obligatòria; 354’94 euros en 2on cicle d’educació secundària obligatòria; 208’07 euros a batxillerat ; 258’15 euros a educació especial
infantil i bàsica i 367’75 euros a transició a la vida adulta. Respecte al mòdul
corresponent a les unitats de cicles formatius i garantia social se seguirà el
mateix criteri que l’any anterior. Quant a les unitats d’integració l’import del
mòdul serà de 2000,04 euros.
-Any 2006: augment de l’IPC més 249’69 Euros en el mòdul corresponent
a les unitats d’educació infantil i educació primària; 322’31 Euros en el 1er cicle
d’educació secundària obligatòria; 354’94 euros en 2on cicle d’educació secundària obligatòria; 208’07 euros a batxillerat ; 258’15 euros a educació especial
infantil i bàsica i 367’75 euros a transició a la vida adulta. Respecte al mòdul
corresponent a les unitats de cicles formatius i garantia social se seguirà el
mateix criteri que l’any anterior. Quant a les unitats d’integració l’import del
mòdul serà de 1.500 euros.
-Anys 2007: augment de l’IPC més 249’69 Euros en el mòdul corresponent a les unitats d’educació infantil i educació primària; 322’31 Euros en el 1er
cicle d’educació secundària obligatòria; 354’94 euros en 2on cicle d’educació
secundària obligatòria; 208’07 euros a batxillerat ; 258’15 euros a educació
especial infantil i bàsica i 367’75 euros a transició a la vida adulta. Respecte al
mòdul corresponent a les unitats de cicles formatius i garantia social se seguirà
el mateix criteri que l’any anterior. Quant a les unitats d’integració l’import del
mòdul serà de 1.000 euros.
Pel que fa a l’any 2004 la quantia dels mòduls de despeses de funcionament de cada un dels nivells serà la següent:
E. infantil
E. primària
1er cicle ESO
2on cicle ESO
Batxillerat
E. especial inf. i bàsica
E. especial TVA
Integració
CFGM gestió administrativa
CFGM comerç
CFGM cures auxiliars d’infermeria
CFGM equips elec. de consum (1er)
CFGM equips elec. de consum (2n)
CFGS administració i finances (1er)
CFGS administració i finances (2n)
CFGS secretariat
CFGS ad. de sist. informàtics (1er)
CFGS ad. de sist. informàtics (2n)

(Euros)
5.543,12
5.543,12
7.154,80
7.879,36
4.559,30
6.005,81
8.163,77
2.500,08
17.113,92
17.113,92
10.557,00
14.676,84
15.438,36
7.763,04
8.163,24
10.557,00
7.763,04
8.163,24

Aquest augment permetrà incrementar el complement retributiu per al
personal d’administració, auxiliar i de serveis la quantia del qual vendrà donada per l’acord de les entitats de patronal i sindicats.
Quart
Personal complementari dels centres d’educació especial
Als centres d’EE, a part dels docents en pagament delegat, existeix el personal complementari: psicòleg/pedagog, logopeda, treballador social, fisioterapeuta i auxiliar tècnic educatiu.
Aquest personal es paga mitjançant un mòdul econòmic específic que
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l’Administració ingressa directament als centres. Atès que el psicòleg/pedagog,
el logopeda, el treballador social i fisioterapeuta es poden considerar assimilables retributivament a categories de personal docent es crea un complement
retributiu Illes Balears de psicòleg/pedagog, de logopeda, de treballador social i
fisioterapeuta.
La quantia d’aquest complement serà proporcional a l’increment de la
partida del mòdul de despesa de funcionament i també per a la resta de personal
complementari (auxiliar tècnic educatiu ) el complement serà el mateix que l’acordat per al personal d’administració, auxiliar i de serveis d’aquests centres.

Per determinar l’obligació de l’Administració d’abonar íntegrament la
paga extraordinària d’antiguitat caldrà un examen individualitzat de la situació,
per tal de descartar l’existència d’abús de dret o frau de Llei. L’Administració
no assumirà el pagament íntegre de la paga extraordinària d’antiguitat quan l’accés d’un docent al nivell concertat es faci amb la finalitat d’evitar el pagament
d’aquest concepte per part de l’empresa.
2. A més per percebre aquesta paga s’haurà d’estar en una de les condicions previstes a l’article 61 o disposició transitòria tercera del IV conveni
col·lectiu.

Pel que fa a l’any 2004, els mòduls quedaran establerts amb les quantitats
següents:

Criteris
Per al càlcul de la paga extraordinària d’antiguitat es tendran en compte
els criteris següents:
a)Per la mensualitat a abonar per l’Administració es tindrà en compte la
mitjana de la jornada (només hores) realitzada pel professor en els tres darrers
cursos escolars a la nòmina de pagament delegat.
b)En el cas dels professors acollits a la jubilació parcial, la mitjana de la
jornada es calcularà en funció de la jornada realitzada pel professor en els tres
darrers cursos escolars abans de produir-se aquesta situació.
c)Els imports resultants de les retribucions originats en funció de la mitjana de la jornada que s’inclouran en la mensualitat, seran els vigents a les taules salarials que l’Administració apliqui en el moment de l’abonament de la
paga extraordinària o bé els que corresponen al darrer mes d’alta en el cas de
relacions laborals extingides.
d)Els conceptes a computar a la mensualitat seran les retribucions bàsiques del professor, és a dir, Sou, Triennis, Residència i Complement Retributiu
Illes Balears.
e)En el cas que la mensualitat del treballador a la qual es refereix el punt
anterior estigui composta de més d’un nivell, els imports de les retribucions a
cada un dels nivells seran el resultat d’aplicar la proporció entre la mitjana d’hores calculada i les hores impartides a cada un dels nivells.
f)Es devengarà una única paga d’antiguitat al llarg de la vida laboral del
treballador, que serà incompatible amb premis de jubilació, fidelitat o permanència.

E. bàsica/E. infantil psíquics:
E. bàsica/E. infantil autistes:
E. bàsica/E. infantil auditius:
E. bàsica/E. infantil plurideficients:
Transició a la vida adulta psíquics:
Transició a la vida adulta autistes:
Transició a la vida adulta auditius:

(Euros)
18.857’12
15.296’00
17.545’84
21.776’96
30.107’95
26.929’78
23.327’77

Transició a la vida adulta plurideficients:

33.479’76

- Anys 2005,2006 i 2007: cada any les quantitats següents més l’augment
de l’IPC

E. bàsica/E. infantil psíquics:
E. bàsica/E. infantil autistes:
E. bàsica/E. infantil auditius:
E. bàsica/E. infantil plurideficients:
Transició a la vida adulta psíquics:
Transició a la vida adulta autistes:
Transició a la vida adulta auditius:
Transició a la vida adulta plurideficients:

(Euros)
799’20
648’27
743’62
922’94
1.276’02
1.141’33
988’67
1.418’92

Cinquè
Paga extraordinària d’antiguitat
Atès que dia 17 d’octubre de 2000 el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el IV Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.
Atès que l’article 61 i la disposició transitòria tercera de l’esmentat conveni preveu l’establiment d’una paga extraordinària per antiguitat al personal
que porta 25 anys de serveis en el centre (o 15 si té complerts els 56 anys d’edat en el moment de l’entrada en vigor del conveni).
L’establiment d’aquesta paga extraordinària per antiguitat ha suposat la
supressió del premi de jubilació que establia el III conveni i que l’Administració
de les Illes Balears ha anat satisfent al personal en nòmina de pagament delegat
durant el període de vigència del conveni esmentat. Així mateix
l’Administració, a partir de l’entrada en vigor del IV conveni, ha anat pagant la
paga extraordinària a aquells treballadors que s’han jubilat a partir de la vigència de l’esmentat IV conveni.
La Conselleria d’Educació i Cultura abonarà, dins les seves disponibilitats
pressupostàries, la paga extraordinària d’antiguitat al personal inclòs en pagament delegat que compleix les condicions que s’especifiquen tot seguit i d’acord
amb els criteris i el calendari que es detalla.
Aquest compromís de l’Administració es limita al període expressat en el
calendari adjunt i al professorat que hagi adquirit el dret a percebre la paga
extraordinària per antiguitat amb les condicions establertes per aquest acord i
durant la vigència del IV conveni.
Condicions
1. Percebran la paga extraordinària d’antiguitat els docents afectats per
l’àmbit d’aplicació del IV conveni col·lectiu de centres d’ensenyament sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, sempre que en el moment de
causar dret a l’esmentada paga estiguin en règim de pagament delegat, en excedència forçosa sempre que hi haguessin accedit des d’un nivell concertat o subvencionat o en situacions anàlogues i compleixin alguna de les condicions
següents:
-Haver romàs en pagament delegat o situació anàloga un mínim de tres
cursos, comptant aquell en el qual es causa dret.
-Haver accedit al règim de pagament fa menys de tres cursos per algun
dels motius següents: implantació progressiva del règim de concerts en el nivell
d’educació infantil; accés a un nivell concertat provinent d’un nivell no concertat sempre que, en aquest cas, es compleixin els requisits de l’article 23.1er.b)
del IV conveni col·lectiu.

Calendari

1er trimestre ANY 2004
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre

ANY 2005
ANY 2006
ANY 2007
ANY 2008
ANY 2009

Nascuts fins 31/12/1941 i jubilats durant l’any 2003 que
tenguin dret segons conveni
Nascuts a partir de 1/1/1942 fins 31/12/1944
Nascuts a partir de 1/1/45 fins 31/12/1947
Nascuts a partir 1/1/48 fins 31/12/1949
Nascuts a partir de 1/1/50 fins 31/12/1952
Nascuts a partir 1/1/53

Sisè
Premi de jubilació
Els docents afectats per l’àmbit del conveni col·lectiu de centres d’assistència, atenció, diagnòstic, rehabilitació i promoció de persones amb discapacitat percebran el premi de jubilació que s’hi estableix.
Setè
Comisssió 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.
Vuitè
Vigència
Aquest acord a l’Acord marc entrarà en vigor a partir del dia de la signatura i acabarà la vigència a 31 d’agost de 2007, excepte pel que fa al punt cinquè sobre la paga extraordinària d’antiguitat la vigència del qual acabarà a 31 de
desembre de 2009. Pel que fa als punts de l’Acord de maig de 2001 que no es
modifiquen s’allarga la vigència fins 31 d’agost de 2007. No obstant això, al
llarg del període de vigència d’aquest acord a instància de qualsevol de les parts,
es podrà negociar algun aspecte, si es considera necessari modificar-ne algun
apartat.
Novè
Publicitat
La Conselleria d’Educació i Cultura trametrà una còpia del present acord
a l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes
Balears al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a la seva publicació i general
difusió.
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Palma, 15 de desembre de 2003
Signatures:
Jaume Matas Palou
President de les Illes Balears
Marta Monfort Miserachs
Presidenta d’Educació i Gestió-Escola
Catòlica de les Illes Balears

Magdalena Mateu Gelabert
Presidenta d’ACENEB-CEDE

Francisca Picornell
Presidenta de la FEIPIMEB

Juan Perera Mezquida
Director de la UNAC

Neus Santaner Pons
Secretària general de l’STEI

Joana González Morcillo
Secretària general de la FE-USO

Andreu Ferrer Gomila
Secretari general de FETE-UGT

Asunción Massanet Casasnovas
Secretària general de FE-CCOO

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 17091
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 22 de setembre
de 2004, de modificació de l’Ordre de dia 12 de març de 2001, per
la qual es regula la concessió de les ajudes per a la millora de la
transformació i comercialització de productes agraris i silvícoles,
en desplegament del Decret 162/2000
Per Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 5 de juliol de 2004, es
va modificar l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 12 de març de 2001,
per la qual es regula la concessió de les ajudes per a la millora de la transformació i comercialització de productes agraris i silvícoles, en desplegament del
Decret 162/2000, pel qual s’estableix el marc normatiu de les ajudes per a la
implementació del Programa de desenvolupament rural sostenible de les Illes
Balears. Aquesta darrera Ordre en l’apartat segon del seu article únic estableix
que, per justificar les despeses, s’han de presentar els comprovants de pagament
on figuri la identificació del beneficiari. Per tal de concretar els mitjans adients
per acreditar aquesta identificació es fa necessari la modificació d’aquest segon
apartat.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tenc conferides, dict la
següent
ORDRE
Article únic
Es modifica el punt 1.d) de l’article 15 de l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 12 de març de 2001, per la qual es regula la concessió
de les ajudes per a la millora de la transformació i comercialització de productes agraris i silvícoles, modificada per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 5 de juliol de 2004, que quedarà redactat amb el contingut següent:
“Aportació de les factures que justifiquin les despeses realitzades per dur
a terme l’actuació objecte de l’ajuda, acompanyades del pertinent comprovant
de pagament. El comprovant de pagament serà l’extracte bancari on figuri el
càrrec de l’import de la factura. La identificació del beneficiari del pagament es
podrà justificar mitjançant la comptabilitat del beneficiari, document bancari o
per qualsevol mitjà admès en dret. En cas que el pagament es realitzi en
metàl·lic s’ha de justificar acreditant-ho en la seva comptabilitat. Per a la justificació del pagament de les factures menors de tres-cents euros amb cinquantaun cèntims (300,51 euros) serà suficient el rebut del proveïdor”.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de setembre de 2004
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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4.- Anuncis
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 16802
Convocatòria de concurs públic per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució de l’obra pas baix la via fèrria per a
comunicació camps de futbol del Constància i de la Salle. IncaMallorca.
Anunci pel qual Serveis Ferroviaris de Mallorca convoca concurs, procediment obert, per a l’adjudicació de l’obra pas baix la via fèrria per a comunicació camps de futbol del Constància i de la Salle. Inca-Mallorca.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea Jurídica i Administrativa
c) Número d’expedient: 14/04
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Pas baix la via fèrria de SFM per a comunicació camps de futbol del Constància i de la Salle. Inca-Mallorca.
b) Divisió per lots i nombre: —-c) Lloc d’execució: Palma de Mallorca
d) Termini d’execució o data límit d’entrega: 3 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinari.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 300.040,74 euros (IVA inclòs).
5. Garanties:
Provisional: 2% del pressupost de contracta.
Definitiva: 4 % del pressupost del contracte.
6. Obtenció de documentació.
a) Entitat: Copisteria Impresrapit
b) Domicili: C/ Baró Sta. Maria del Sepulcre, 7
c) Localitat i codi postal: Palma de Mallorca, 07012.
d) Telèfon d’informació: 871 93 00 00.
e) Telefax: 871 93 00 01.
7. Requisits específics del contractista:
Classificació: B2D
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: Fins a les 10 hores del vint-i-sisè dia natural següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
b) Documentació a presentar: La que figura en els plecs de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca
2. Domicili: Carrer Eusebi Estada, 28 – 1r
3. Localitat i codi postal: Palma 07004.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b) Domicili: Carrer Eusebi Estada, 28 – 1r
c) Localitat: Palma 07004.
d) Data: A les 12 hores del dia abans esmentat per a l’acabament del termini de lliurament d’ofertes.
10. Altres informacions: No s’admeten ofertes variants.
11. Despeses d’anuncis: A càrrec de l’adjudicatari.
Palma, 15 de setembre 2004
El director gerent de SFM
Rafael Pons Vidal
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