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CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Núm. 8068
Ordre del conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
mitjançant la qual es fixa el coeficient reductor aplicable en
aquesta comunitat autònoma, per autorització de l’article 12 del
Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament
d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i de sòl del Pla
2002-2005

El Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament
d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i de sòl del Pla 2002-2005
(publicat en el BOE núm. 11, de 12 de gener de 2002), en l’article 12, apartat 4,
estableix la possibilitat que les comunitats  autònomes apliquin un coeficient
multiplicador corrector comprès entre 0,80 i 1,00, en funció de la relació que hi
ha entre el preu bàsic a nivell nacional i el preu  màxim de venda vigent a la
comunitat autònoma o d’altres  circumstàncies que es considerin.

Per això, amb l’informe previ favorable de la Secretaria General Tècnica,
i fent ús de les atribucions conferides, emet la següent

ORDRE

Article únic
El coeficient multiplicador vigent a la comunitat autònoma de les Illes

Balears establert en l’article 12 del Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre
mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i de sòl
del Pla 2002-2005, és el 0,80.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.

Palma, 13 de març de 2002

El conseller
Francesc Quetglas i Rosanes

— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 8173
Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2002, pel qual
s’aprova l’Addenda a l’Acord marc per a la millora de
l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

1. Aprovar l’Addenda a l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament
privat concertat de les Illes Balears, de 14 de maig de 2001 (BOIB del 24), que
s’annexa.

2.  Facultar el conseller d’Educació i Cultura per firmar l’addenda esmentada.

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

Palma, 22 d’ abril de 2002

ANNEX

Addenda a l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat concertat
de les Illes Balears, de 14 de maig de 2001 (BOIB del 24)

El punt vuitè de l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat
concertat de les Illes Balears diu que «la Conselleria d’Educació i Cultura es
compromet a revisar i a 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 per tal de 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’ha d’acordar 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.»

Per fer efectiu el punt vuitè, la Conselleria d’Educació i Cultura, i les
organitzacions sindicals i patronals que firmen l’Acord marc esmentat,

ACORDEN

1. Per a l’any 2002

- La reducció del mòdul econòmic de les unitats d’integració que es
pagaven com una unitat d’educació primària o d’educació secundària a 500.000
pessetes anuals.

- L’augment del mòdul de les 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, d’un 5%.

- L’augment del mòdul del personal complementari dels centres d’educació
especial, d’un  d’4%.

- L’augment addicional del 3% en les despeses de funcionament de les
unitats d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial, d’educació
secundària obligatòria, de batxillerat, de  cicles formatius de grau superior, de
formació professional i de programes de garantia social, i del 2% en el mòdul del
personal complementari dels centres d’educació especial, sobre l’increment
establert en la Llei de pressuposts generals de l’Estat, permetrà 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. L’import d’aquest complement s’ha establert
mitjançant els acords per a l’establiment d’un complement específic per al
personal d’administració i de serveis dels centres docents concertats, i dels
centres d’educació infantil concertats de les Illes Balears, de 28 de febrer de 2002,
i l’acord per a l’establiment d’un complement específic per al personal
complementari, d’administració i de serveis dels centres d’educació especial
concertats de les Illes Balears, de 5 de març, entre les organitzacions patronals i
sindicals de cadascun dels tres convenis del sector concertat.

2. Per a l’any 2003

- L’adequació progressiva dels mòduls de despeses de funcionament de les
unitats de tots els nivells concertats, incloses les unitats d’integració, al seu cost
real, tenint en compte els paràmetres següents:

a) Estudi dels mòduls que, actualment, s’elabora entre totes les comunitats
autònomes, coordinat pel MEC.

b) Estudi que la Conselleria d’Educació i Cultura elabori sobre els costos
de funcionament dels centres públics, tenint en compte les aportacions fetes per
l’Administració local.

c) Estudi sobre les despeses de funcionament reals dels centres concertats
de les Illes Balears, sobre la base de les auditories efectuades i dels comptes
justificatius aprovats pels consells escolars i presentats davant la Conselleria.

d) Estudis que, degudament justificats, puguin aportar les entitats patronals
o els de titulars de centres i les entitats sindicals.

S’ha de crear una comissió tècnica que ha d’avaluar els estudis elaborats
pels diferents sectors i que s’ha d’encarregar de presentar una proposta de mòduls
per al 2003, abans de dia 30 de setembre de 2002.

Qualsevol decisió que repercuteixi econòmicament sobre els mòduls de
despeses de funcionament s’ha d’ajustar a la realitat econòmica de les Illes
Balears.

Les mesures que s’adoptin a partir de 2003 no poden comportar, en cap cas,
una disminució global del capítol de despeses de funcionament de l’exercici de
2002, sempre que es mantenguin les mateixes condicions quant al nombre de
centres i d’unitats concertades.

Qualsevol augment sobre el mòdul de despeses de funcionament i sobre el
mòdul de personal complementari ha de repercutir en un augment sobre el
complement retributiu del personal d’administració, auxiliar i de serveis de tots
els centres concertats i per al personal complementari dels centres concertats
d’educació especial. Aquest augment s’ha de pactar entre les organitzacions
patronals i sindicals de cadascun dels convenis del sector concertat.

Palma,         de         de   2002

Signatures
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