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Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 18 de setembre de 2017 per
la qual s’aprova l’ampliació de determinades hores del professorat de música per al Programa
Integrat de Música del centre concertat Sant Josep Obrer II per al curs 2017-2018

L’article 19.3 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i
la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018, estableix que el director general de Planificació, Ordenació i
Centres pot autoritzar altres conceptes horaris puntuals diferents dels fixats amb caràcter general en els paràgrafs anteriors a aquest punt del
Decret amb l’informe previ de la Comissió de Concerts i a petició dels centres, que ho han de sol·licitar durant el mes de juny.
En data 16 de juny de 2017 el centre concertat Sant Josep Obrer II va registrar una sol·licitud per a la dotació de 32 hores per impartir la
matèria Llenguatge Musical del Programa Integrat de Música (ensenyaments elementals) des del tercer curs al sisè d’educació primària o, en
tot cas, per a la dotació de 16 hores per estendre el Programa Integrat de Música a tot l’alumnat i evitar, en el marc del projecte «Sons de
barri», una possible discriminació econòmica.
En el mateix Decret 3/2017 ja hi ha el precedent de l’assignació d’hores per aquest concepte en el cas del centre concertat Escolania de Lluc,
com a centre integrat de música.
En data 14 de setembre es va informar la Comissió de Concerts de la proposta de la Direcció General i no hi ha hagut cap manifestació en
contra.
Per tot això, dict la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/119/989881

RESOLUCIÓ
Primer
Establir una dotació puntual inicial de 12 hores de professorat per impartir Llenguatge Musical al centre concertat Sant Josep Obrer II dins el
Programa Integrat de Música (mig professor).
Segon
Disposar que aquesta Resolució entri en vigor amb efectes econòmics de dia 15 de setembre.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i
Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 18 de setembre de 2017
El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antoni Morante Milla
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