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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

5942

Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny de 2018 per la qual s’aprova el barem
d’indemnitzacions derivades de la col·laboració de l’IBANAT en la formació dels estudiants de
formació professional del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i protecció civil

El 8 de gener de 2018 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i l’IBANAT per al desenvolupament d’activitats formatives del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic
en Emergències i protecció civil, que està en la darrera fase de la seva tramitació.
Aquest Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre les parts en relació amb la impartició de determinats continguts
d’alguns dels mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i protecció civil, regulat al Reial decret 907/2013, de 22
de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic en Emergències i protecció civil i se’n fixen els ensenyaments mínims, i a l’Ordre
ECD/1523/2015, de 21 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en
Emergències i protecció civil. La vigència del Conveni s’estén des de la seva signatura fins al final del curs escolar 2020-2021, sense
perjudici del caràcter retroactiu respecte d’actuacions fetes des del començament del curs escolar 2017-2018.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/69/1009893

Amb caràcter general, i d’acord amb la clàusula 7, de l’execució de l’objecte del Conveni esmentat no se’n deriva cap contraprestació
econòmica ni suposa aportacions pressupostàries entre les parts. Específicament, l’IBANAT assumeix els costos del personal que en depèn i
que col·labori amb la impartició dels continguts del mòdul professional esmentat a la clàusula 2. Aquest cost es quantifica en un màxim de
5.100 €, que inclou un màxim de 85 hores lectives, així com les despeses derivades de la utilització de les instal·lacions, els equipaments i el
material fungible de titularitat de l’IBANAT.
Amb tot, d’acord amb el que estableix l’article 29.1 del Text consolidat del Decret esmentat, les indemnitzacions que es percebin per la
col·laboració en les activitats de formació i perfeccionament s’han d’ajustar als barems que a aquest efecte els òrgans competents dels
instituts, escoles o organismes aprovin i publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb l’informe favorable previ de la Direcció
General de Pressuposts, de la Direcció General de Funció Pública i, si escau, de la Direcció General de Personal Docent.
D’acord amb això, i amb l’article 2.4 c del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta 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, correspon a
la Conselleria d’Educació i Universitat l’exercici de les competències en matèria de formació professional, de relació del sistema educatiu
amb l’empresa i de formació professional bàsica, entre d’altres, i per tant, l’aprovació dels barems de les indemnitzacions que s’han de
percebre per la col·laboració en la formació dels estudiants de formació professional del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i
Protecció Civil que, si pertoca, ha d’abonar l’IBANAT al seu personal col·laborador.
Per tot això, dict la següent

Resolució
1. Aprovar el barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la formació dels estudiants de formació professional del cicle
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Emergències i protecció civil, aplicable des del curs escolar 2017-2018, que
figura a continuació:
a) Monitor o monitora: 36 €/hora
b) Professional col·laborador: 50 €/hora
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Quan, de manera esporàdica, l’activitat formativa s’efectuï durant l’horari de la jornada habitual de treball respectiva del
personal col·laborador, les indemnitzacions han de ser del 50 % dels imports prevists en les lletres a i b anteriors.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 de juny de 2018
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El conseller
Martí X. March Cerdà
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