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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 27159
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 29 de novembre
de 2010, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb l’escrit rebut de la Confederació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA-Illes Balears), en relació al
nomenament de nous membres titulars del Consell Escolar de les Illes Balears
en substitució d’anteriors membres representants de l’organització esmentada.
En base a les propostes de substitució de representants titulars que fa el
president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 29 de novembre de 2010,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, i el
punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears la persona
que tot seguit s’indica, agraint la seva col·laboració:
Grup b: Representants de pares o mares d’alumnes.
En representació de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA-Illes Balears):
- Titular:
Manuela Ocaña Martínez
Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears la persona que
a continuació es relaciona:
Grup b: Representants de pares o mares d’alumnes.
En representació de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA-Illes Balears):
- Titular:
Antonio Florit Moll
Article 3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent a la del membre del
Consell Escolar de les Illes Balears substituït.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de novembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 27138
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 26 de novembre
de 2010 per la qual es manté la validesa de les modificacions dels
concerts educatius de règim general subscrites per la Conselleria
d’Educació i Cultura i les titularitats dels centres Sant Francesc
d’Assís de Palma, Es Liceu de Marratxí i Mata de Jonc de
Palma per al curs 2010-2011
Antecedents
1. Amb data 9 de juny de 2010 (BOIB núm. 96, de 26 juny de 2010),
el conseller d’Educació i Cultura va dictar una Resolució sobre la modificació
dels concerts educatius per al curs 2010-2011, mitjançant la qual es va concedir
el concert d’una unitat educativa amb currículum propi (UECP) a cada un dels
centres Sant Francesc d’Assís de Palma, Es Liceu de Marratxí i Mata de Jonc
de Palma, tal com s’indica a l’annex 4 de la Resolució. Les modificacions d’aquests concerts es varen formalitzar en document administratiu dia 1 de setembre de 2010.
2. La Sentència número 828/2010, de 29 de setembre, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears va declarar la nul·litat, per motius formals, de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 29 de gener de 2009
per la qual es regula la creació i funcionament de les unitats educatives amb
currículum propi en centres ordinaris per als nivells obligatoris en centres sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 30, de 26 de febrer de 2009).
3. Com a conseqüència de l’anterior, la Conselleria d’Educació i
Cultura està tramitant dos projectes de decret. Un regula l’atenció a la diversitat
i l’orientació educativa en els centres educatius no universitaris sostinguts amb
fons públics a les Illes Balears i possibilita la creació de les UECP. L’altre, d’es-
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tabliment dels mòduls econòmics dels concerts educatius, preveu els imports i
les partides que financen el concert de les UECP.
4. Atesa la necessitat de seguir prestant els serveis d’aquestes UECP,
cal mantenir la validesa de les modificacions dels concerts educatius subscrites
dia 1 de setembre de 2010 per la Conselleria d’Educació i Cultura i les titularitats dels centres Sant Francesc d’Assís de Palma, Es Liceu de Marratxí i Mata
de Jonc de Palma, mentre s’estan tramitant els projectes de decret esmentats, ja
que la Conselleria d’Educació i Cultura té previstes les partides per cobrir el
finançament dels recursos de cada unitat: 1 especialista en pedagogia terapèutica (PT), 1 auxiliar tècnic docent (ATE), personal complementari i els corresponents al mòdul anual d’altres despeses per unitat.
Fonaments de dret
1. Els articles 116 i 117 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. L’article 51 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació.
3. L’article 46.3 del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.
4. L’article 16 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.
5. El Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics
dels concerts educatius per a l’any 2009.
6. L’article 19.4 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de
març de 2010 per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació dels
alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 20102011.
Per tot això, a proposta de la directora general de Planificació i Centres i
a l’empara del que estableix l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
dict la següent
Resolució
1. Mantenir les modificacions dels concerts educatius signades dia 1 de
setembre de 2010 en document administratiu, d’una banda, per la Conselleria
d’Educació i Cultura i, per l’altra, pels titulars dels centres Sant Francesc
d’Assís de Palma, Es Liceu de Marratxí i Mata de Jonc de Palma, respectivament.
2. Mantenir, per al curs 2010-2011, el finançament dels recursos de
cada UECP, amb les quanties previstes al Projecte de decret d’establiment dels
mòduls econòmics dels concerts educatius, respecte de les quals ja està efectuada la corresponent reserva de crèdit en les partides pressupostàries (núm. partida 13501.423B03.48101.00): els mòduls mensuals corresponents a 1 especialista en pedagogia terapèutica (PT), el mòdul anual d’1 auxiliar tècnic docent
(ATE), el mòdul anual de personal complementari, amb una quantia per unitat
de 28.619,64 €, i el mòdul anual d’altres despeses per unitat, amb una quantia
de 7.177,92 €.
3. Notificar aquesta Resolució als centres, de conformitat amb el que
disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, 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 Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 26 de novembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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