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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13301
Decret 78/2008, d’11 de juliol, pel qual es modifica el Decret
60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres de primer cicle d’educació infantil
El Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, estableix en la seva disposició addicional primera, apartat 5, els requisits mínims d’espais i
instal·lacions que han de complir els centres singulars, que són, entre d’altres,
els situats dins el nucli antic de la localitat; els centres situats en una zona de la
localitat consolidada de tal manera que suposi greu dificultat comptar amb
solars o edificis amb suficient superfície; per això, en el seu conjunt es preveuen
uns requisits mínims diferents als previstos a la resta de centres.
Per facilitar l’autorització de centres de primer cicle d’educació infantil
en aquells casos que puguin ser considerats centres singulars com preveu l’esmentada disposició addicional primera, també es convenient que els espais
oberts per a l’esplai i d’ús exclusiu del centre de primer cicle d’educació infantil siguin d’una superfície total inferior a la prevista per a la resta de centres que
fixa l’article 9 h).
De fet, així es dedueix del conjunt de l’expedient de la tramitació del
Decret 60/2008 que preveu un conjunt de mesures especials pel que fa a les exigències dels centres singulars.
Per això es justifica la conveniència que la superfície mínima total requerida sigui de 75 m² en lloc dels 100 m² prevists en la redacció publicada del
Decret 60/2008, de 2 de maig, ja que resultaria contradictòria a la disminució
d’exigències de la resta de la disposició addicional primera. Per aquest motiu,
és necessari modificar la lletra h de l’apartat 5 de la disposició addicional primera del Decret 60/2008, de 2 de maig, en el sentit de canviar la superfície mínima requerida dels centres singulars en els termes exposats.
Així mateix, es modifiquen, per raons formals tècniques, dos preceptes
més del Decret 60/2008, de 2 de maig. Per una banda, l’article 3, a l’objecte de
reenumerar sistemàticament els seus apartats actuals (que són dos), de forma
que els seus paràgrafs s’ordenin en tres apartats. Per l’altra, s’ha de suprimir
l’actual contingut de la disposició transitòria setena, perquè es correspon amb
allò que s’estableix al primer paràgraf de la disposició transitòria segona.
Consegüentment, cal modificar l’enumeració correlativa de la disposició transitòria vuitena, que passa a ser la disposició transitòria setena.
En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura, i
havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió d’11 de juliol de 2008,
DECRET
Article únic
S’aprova la modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil,
en els termes següents:
1. S’afegeix un número 1 al primer paràgraf de l’article 3 del Decret
60/2008, de 2 de maig, que no estava enumerat. Com a conseqüència d’aquesta
modificació, els actuals apartats 1 i 2 de l’article 3 del Decret 60/2008, de 2 de
maig, passen a ser els números 2 i 3, respectivament. Per la qual cosa l’esmentat article 3 passa a tenir la redacció següent:
1. Les administracions públiques han de promoure l’oferta suficient de
places de primer cicle d’educació infantil, d’acord amb les necessitats de cada
nucli de població. A tal fi, han de determinar les condicions en les quals poden
establir-se convenis amb les corporacions locals, altres administracions i entitats privades sense ànim de lucre i cooperatives.
2. En la creació de places als centres públics de primer cicle d’educació
infantil s’han de prioritzar les zones socialment desfavorides i s’ha de respectar l’equilibri territorial.
3. El Govern de les Illes Balears, els ajuntaments i, en el seu cas, els consells insulars han d’informar les famílies de l’oferta de places de primer cicle
d’educació infantil i, en el seu cas, de l’oferta que és objecte de sosteniment
total o parcial amb fons públics.
2. Es modifica la lletra h de l’apartat 5 de la disposició addicional primera del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres de primer cicle d’educació infantil, en el sentit d’exigir per als
espais oberts per a l’esplai i d’ús exclusiu del centre de primer cicle d’educació
infantil una superfície total no inferior a 75 m², en lloc dels 100 m² prevists inicialment. Per això, a la susdita lletra h,
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On diu:
h) Espais oberts per a l’esplai i d’ús exclusiu del centre de primer cicle
d’educació infantil amb una superfície total no inferior a 100 m² i almenys amb
2 m² per infant major d’1 any. Ha de ser un espai preferentment assolellat i disposar de porxos, arbres o elements similars per alternar amb zones d’ombres.
Ha de dir:
h) Espais oberts per a l’esplai i d’ús exclusiu del centre de primer cicle
d’educació infantil amb una superfície total no inferior a 75 m² i almenys amb
2 m² per infant major d’1 any. Ha de ser un espai preferentment assolellat i disposar de porxos, arbres o elements similars per alternar amb zones d’ombres.
3. Se suprimeix l’actual disposició transitòria setena del Decret 60/2008,
de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer
cicle d’educació infantil, perquè el seu contingut es correspon amb allò que s’estableix al primer paràgraf de la disposició transitòria segona. Consegüentment,
cal modificar l’enumeració correlativa de la disposició transitòria vuitena, que
passa a ser la disposició transitòria setena.
Disposició final
El present Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de juliol de 2008
El PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13019
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 4 de juliol de
2008, per la qual es convoca concurs de mèrits per al proveïment
accidental de llocs de treball de la Inspecció educativa.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 106, de 4
de maig), a l’article 2 convoca els poders públics a afavorir, a partir de l’impuls
de factors diversos, la qualitat de l’ensenyament i, específicament, remarca la
inspecció educativa com un d’aquests factors de qualitat. D’altra banda, la
mateixa llei, en el títol VII recull, entre d’altres aspectes, les funcions, les atribucions i l’organització de la inspecció educativa.
En virtut del Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE núm. 14,
de 16 de gener), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari, es va
transferir la Inspecció d’Educació a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que va assumir des d’aquell moment els actes administratius referents a l’elaboració, l’aprovació de les previsions de necessitats de personal, com també la
convocatòria per a la provisió de llocs de treball vacants.
El Decret 36/2001, de 9 de març ( BOIB núm. 33 de 17 de març), pel qual
es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, és
la norma que codifica la funcionalitat i l’organització i el funcionament de la
Inspecció educativa a les Illes Balears i, a l’article 19, estableix que els funcionaris docents que compleixin determinats requisits podran ocupar accidentalment les vacants de la plantilla d’inspectors d’Educació en comissió de serveis.
Per ocupar aquestes vacants serà preceptiva la convocatòria pública d’acord
amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Per tant, i a proposta dels directors generals d’Administració, Ordenació i
d’Inspecció Educatives, i de Personal Docent
RESOLC
Primer. Convocar concurs de mèrits per al proveïment accidental dels
llocs de treball reservats a la Inspecció educativa, per al curs 2008-09, que es
relacionen a l’annex I d’aquesta Resolució.
Segon. Poden participar en el concurs els funcionaris que acreditin que
estan en possessió dels requisits següents:
1. Pertànyer a algun dels cossos de funcionaris docents a què es refereix
el reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos
docents que imparteixen els ensenyaments del sistema educatiu aprovat per
Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, del 2 de març).

