
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Anotar aquesta donació en l’Inventari general de béns i drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.’

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Palma, 5 de maig de 2008

— o —

CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Num. 8082

Resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 29 d’abril de 2008, per la qual es crea la Mesa del Transport Marítim

El transport marítim de passatgers i mercaderies constitueix una peça fonamental per assegurar la cohesió econòmica i territorial d’un territori fragmentat
com l’arxipèlag balear. Per actuar-hi, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ostenta la competència exclusiva per ordenar el transport marítim que es dugui a
terme exclusivament entre ports o punts del litoral de les Illes Balears, sense connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits territorials (article 30.6 de l’Estatut
d’autonomia).

Fruit de l’assumpció d’aquestes competències i per la importància que el Govern de les Illes Balears dóna al transport marítim es va crear la nova Direcció
General de Transport Aeri i Marítim (Decret 20/2007, de 31 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica 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).

Per tot això, el Govern de les Illes Balears considera bàsic el seguiment d’aquesta matèria, tant en aspectes relacionats amb les tarifes, les rutes, les freqüèn-
cies, la capacitat, la qualitat del servei, la regulació normativa de la matèria, així com totes aquelles qüestions que, en aquesta matèria, es considerin oportunes.

En aquest sentit i per tal de disposar d’un òrgan adequat d’assessorament i consulta, resulta convenient la creació d’una Mesa del Transport Marítim.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Crear la Mesa del Transport Marítim de les Illes Balears com a òrgan de consulta, debat i assessorament en aquesta matèria, a la qual correspon, sense per-
judici de les competències atribuïdes a altres òrgans, debatre, assessorar, aconsellar i fer recomanacions al Govern de les Illes Balears en la matèria que es tracta.

2. Nomenar els membres que integren la Mesa:
President: el conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
Vicepresidenta: la directora general de Transport Aeri i Marítim.
Vocals:
— Un representant de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori.
— Un representant de la Conselleria de Turisme.
— Un representant del Consell de Consum de les Illes Balears.
— Un representant de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
— Un representant de cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
— Un representant de cadascuna de les cambres de comerç de Mallorca i Menorca.
— Un representant de la Comissió Gestora i, quan s’hagi constituït, de la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera.
— Un representant de les navilieres
— Un representant de Ports de les Illes Balears.
— Un representant de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears.
— Un representat de CCOO.
— Un representant d’UGT.
— Un representant de la CAEB. 
— Un representant de la PIME Balears.
3. La Mesa, per unanimitat, ha d’aprovar un reglament intern que n’ha de regular l’organització, el funcionament i l’estructura.
En el cas d’absència del president, les seves funcions ha d’exercir-les la vicepresidenta.
Així mateix, s’hi pot convidar els experts que siguin d’interès per la seva experiència personal en funció de les àrees per debatre o dels temes que s’hi han

de tractar.
El president ha de nomenar el secretari de la Mesa d’entre funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 29 d’abril de 2008

El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8286

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es  regula la dotació dels equips docents als nivells educatius con-
certats

La dotació dels equips docents als nivells concertats educatius ha estat regulada en els darrers anys pel punt tercer de l’Acord del Consell de Govern d’11 de
maig de 2001, pel qual s’aprova la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, i pel punt vuitè de l’Acord de 23 de febrer de 2004 per a la millo-
ra de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

A hores d’ara, ambdós Acords ja no són vigents. Així mateix, cal considerar que, en aquests moments, s’ha iniciat la tramitació del futur Decret que ha de
regular els mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2008. El susdit Decret requereix, per a la seva aplicació en aquesta matèria, tenir un marc jurídic
de referència quant a la definició de les ràtios de professorat per unitat concertada.
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Així mateix, cal tenir en compte que les Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre el desenvolupament
de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2008-2009, estableixen un augment de dues hores lectives al primer cicle d’educació secundària
obligatòria, la qual cosa s’ha de reflectir adientment a la nova configuració de les ràtios a la present Ordre.

Article 1

Les ràtios que estableix la present Ordre per a cada tipus de centre i per als diferents nivells educatius són d’aplicació a tots els centres docents privats en els
nivells que tinguin concertats amb l’Administració educativa de les Illes Balears.

Article 2

Als efectes del que preveu aquesta Ordre, 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, així com tots aquells docents que tenguin al seu càrrec tasques
que es derivin del projecte educatiu del centre.

Article 3

1. 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 2008-2009
Ràtio (sobre 24 h) Hores / plantilla

EI 1 línia 1,33 96 (4)
2 línies 1,218 175 (7,3)

EI + EP 1 línia 1,333 288 (12)
2 línies 1,278 552 (23)
3 línies 1,222 792 (33)
4 línies 1,208 1044 (43,5)
5 línies 1,192 1288 (53,6)

EP 1 línia 1,33 192 (8)
2 línies 1,25 360 (15)
3 línies 1,222 528 (22)
4 línies 1,22 703 (29,3)
5 línies 1,213 875 (36,5)

NIVELL GRUPS Ràtio (sobre 24 h) Hores
ESO 1r cicle 1,75 42
ESO 2n cicle 1,75 42
Batxillerat 1r curs Fins a 4 grups 1,91 46
Batxillerat 1r curs Més de 4 grups 1,85 45
Batxillerat 2n curs Fins a 4 grups 1,83 44
Batxillerat 2n curs Més de 4 grups 1,77 43
CF de GM 1,75 42
CF de GS 1,83 44
PQPI 1,62 39
EE-EI i bàsica 1,33 32
EE Transició a la vida adulta 2,1 50

2. Sense perjudici del que disposa l’anterior apartat, 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 i no la d’1,33.

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

Article 4

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.

Article 5

S’estableixen les ràtios de distribució d’hores no incloses en el currículum del nivell respectiu, per a cada tipus de centre i per als diferents nivells educatius:

1. Centres que només imparteixen educació infantil:

La ràtio a educació infantil, a què es refereix l’article 3.2 d’aquesta Ordre, ha de cobrir el suport, les tasques de direcció i alguna de les substitucions.

2. Centres que només imparteixen educació primària:

Línies Hores Atenció Compensació Coordinació Tasques de 
individualitzada, educativa pedagògica direcció 

suport, i 
substitucions 

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
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3. Centres d’educació infantil i primària:

Línies Hores Atenció Compensació Coordinació Tasques de 
individualitzada, educativa pedagògica direcció 

suport, i 
substitucions 

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

4. Centres d’educació secundària obligatòria:

1r cicle d’ESO 

Línies Hores Atenció Coordinació Orientació Optatives / Tasques
individualitzada pedagògica Desdoblaments de direcció
alumnes /Suports 

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

2n cicle d’ESO 

Línies Hores Atenció Coordinació Orientació Optatives / Tasques
individualitzada pedagògica Desdoblaments de direcció
alumnes /Suports 

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

5. Centres d’educació especial infantil i bàsica

Unitats Hores Atenció Coordinació Tasques de 
individualitzada, suport, pedagògica direcció

i substitucions 

1 7 4 1 2
2 14 8 2 4

A partir de la tercera unitat, la plantilla de ràtios augmenta proporcionalment al nombre d’unitats.

6. Centres de batxillerat
1. Les hores no incloses al currículum es dedicaran, en primer lloc, a cobrir l’oferta de matèries de modalitat i optatives previstes als diferents itineraris que

preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i el Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen
els ensenyaments mínims i després es dedicarà, com a mínim, una hora per grup a coordinació pedagògica, una a orientació i la resta a tasques de direcció.

Disposició final

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i és aplicable a partir del curs 2008-2009. 

Palma, 7 de maig de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 8193
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 17 d’abril de 2008 per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del centre privat
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria Corazón de María del c/ San Fernando, núm. 42  de  Maó

1.En l’expedient instruït a instàncies del Sr. Xavier Fernández Hernández, com a representant de la titularitat del centre privat Corazón de María, del c/ San
Fernando, núm. 42, de  Maó, se sol·licita autorització per al canvi de denominació específica del centre esmentat per la de Cor de Maria.

2.El centre privat denominat Corazón de María, va ser autoritzat per Ordre Ministerial de 29 de novembre de 1996, amb aquesta denominació.

3.Amb data 28 de març de 2008, el representant de la titularitat sol·licita autorització perquè, en endavant, la denominació específica del centre sigui Cor de
Maria i ha presentat la documentació necessària.

4.L’expedient ha estat tramitat reglamentàriament i compleix amb els requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3
de juliol (BOE del 4), reguladora del dret a l’educació; Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4) d’educació; Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del
9), sobre autoritzacions de centres docents privats per  impartir ensenyaments de règim general no universitaris i Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE
del 16 de gener de 1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensen-
yament no universitari.

Per això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict la següent
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