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3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 22675
Ordre de 20 d’octubre de 2000, del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’adjudica el Premi Extraordinari de les Modalitats
de Batxillerat, regulades per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, corresponent al curs
1999/2000
Per Ordre de 24 de maig de 2000, del conseller d’Educació i Cultura es
convocaren els Premis Extraordinaris de les Modalitats de Batxillerat, amb
periodicitat anual, com a reconeixement oficial de mèrits, basats en l’esforç i la
feina de l’alumnat que cursa aquests estudis amb rendiment acadèmic excel·lent
(BOCAIB de 8 de juny de 2000).
Una vegada realitzades les proves corresponents al curs 1999-2000;
d’acord amb les instruccions dictades des de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació amb data 23 de juny de 2000; i vista la proposta formulada pel tribunal
qualificador d’acord amb els articles 7 i 8 de l’esmentada Ordre,
Emet la següent
ORDRE:
Article 1. Adjudicació
S’adjudica el Premi Extraordinari de les Modalitats de Batxillerat
corresponent al curs 1999-2000 a l’alumne:
José Forteza Ferrert
Article 2. Beneficis que se’n deriven
1.Aquesta distinció és anotada, per la secretaria del centre on es va
inscriure, en l’expedient acadèmic de l’alumne que ha obtengut el premi
extraordinari.
2.L’alumne premiat pot optar al Premi Nacional, després d’haver-s’hi
inscrit prèviament, d’acord amb l’Ordre ministerial de 13 de desembre de 1999
(BOE de 25 de desembre), per la qual es creen els Premis Nacionals de Batxillerat.
3.A més a més, gaudeix d’exempció total del pagament de les taxes
acadèmiques en la primera matriculació del primer curs d’universitat, d’acord
amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de taxes i preus públics. En el cas que el premi se li hagi concedit amb posterioritat
al pagament de les taxes acadèmiques, la Universitat pot optar per tornar-ne
l’import a l’alumne o descomptar-l’hi en el primer pagament que, per l’esmentat
concepte, l’alumne hagi de realitzar amb posterioritat a la concessió del premi.
Disposició final
Contra aquesta Ordre es pot interposar, potestativament, recurs de reposició,
en el termini d’un mes, davant el conseller d’Educació i Cultura, o recurs
contenciós administratiu, davant la sala contenciosa administrativa competent
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 d’octubre de 2000
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —Núm. 22804
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 d’octubre de
2000 per la qual s’estableix el procediment d’habilitació per a
impartir docència a les escoles de música i dansa reconegudes
d’acord amb el Decret 37/1999 de 9 d’abril.
El Decret 37/1999, de 9 d’abril (BOCAIB núm. 49 de 20-04-1999) regula
les escoles de música i de dansa de les Illes Balears i, a l’article 11, estableix el
requisit de titulació que ha de tenir el professorat que hi imparteix docència, amb
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l’objectiu de garantir la qualitat de la formació rebuda a les escoles reconegudes
per la Conselleria d’Educació i Cultura, encara que la seva oferta educativa no
comporti l’obtenció de titulacions amb validesa oficial.
El Decret 37/1999, de 9 d’abril, preveu, en la disposició transitòria primera,
que es podran atorgar habilitacions per impartir docència a les escoles de música
o dansa incloses en el seu àmbit d’aplicació a aquelles persones que no disposin
de suficient titulació però que acreditin una pràctica professional com a docents
durant més de 6 anys, exercida amb anterioritat a la publicació del Decret. En la
disposició transitòria primera, apartat b), s’estableix que es podran habilitar
temporalment per impartir docència a les escoles reconegudes aquelles persones
que estiguin cursant el darrer any d’estudis instrumentals de grau professional
regulats pel Decret 2618/1966. Finalment, en la disposició transitòria segona es
preveu la possibilitat d’atorgar habilitació per a la docència d’especialitats per a
les quals no hi ha titulació específica.
Atès que es considera que sempre que sigui possible cal comptar amb
professorat titulat per a la impartició de la docència a les escoles de música, tal
com preveu l’article 11 del Decret 37/ 1999, no s’atorgarà l’habilitació a què dóna
possibilitat l’apartat b) de la disposició transitòria primera referida a les persones
que estiguin cursant el darrer curs d’estudis instrumentals de grau professional.
Amb l’objectiu de regular els criteris, els mecanismes i els procediments
de concessió de les habilitacions per a la docència en les escoles de música o
dansa reconegudes en aplicació del Decret 37/1999, de 9 d’abril, a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres, dict la següent
ORDRE
1.Queden compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre les persones
que no disposen de la titulació acadèmica que s’exigeix al professorat de les
escoles de música i dansa reconegudes segons el que s’estableix a l’article 11 del
Decret 37/1999, de 9 d’abril.
2.Es preveuen dos tipus d’habilitació:
- Habilitació general per a impartir docència a les escoles de música i dansa
reconegudes pel Decret 37/1999, a les persones que no disposin de suficient
titulació acadèmica, d’acord amb el que s’estableix a la disposició transitòria
primera.
- Habilitació específica per a impartir docència de determinades especialitats
de música o dansa per a les quals no hi ha titulació específica obtinguda
mitjançant ensenyaments reglats, d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria segona del Decret 37/1999.
3.Documentació que hauran de presentar les persones interessades:
a)
Sol·licitud adreçada a la Direcció General de Planificació i
Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura (carrer del capità Salom, 29, 4ª
planta. 07004, Palma) per qualsevol dels mitjans prevists a la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de dia 13 de
gener.
b)
Currículum acadèmic i professional.
c)
Proposta del titular d’una escola reconeguda (o en tràmit) pel
Decret 37/1999, on es faci constar que el sol·licitant formarà part del personal
docent del centre en el cas de ser habilitat.
d)
En el cas de sol·licitar habilitació general:
- Acreditació d’haver superat almenys quatre cursos de dansa o els
corresponents al grau elemental d’ensenyaments musicals del pla de 1966 per
part d’un centre classificat per l’Administració educativa competent o d’un
centre de reconegut prestigi.
- Documentació acreditativa de la dedicació a la pràctica professional com
a docent durant més de sis anys anteriors a l’entrada en vigor del Decret 37/1999.
e)
En el cas de sol·licitar habilitació específica, s’haurà d’aportar la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb l’activitat docent
per a la qual sol·licita habilitació:
- Certificació dels cursos impartits o rebuts.
- Certificació o document acreditatiu de l’experiència docent i/o
professional.
- Certificació o document acreditatiu de la participació en formacions
estables de música o de dansa.
- Qualsevol altre document que a criteri de la persona interessada avali els
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mèrits que al·lega.
Palma, 30 d’octubre de 2000
4. Valoració dels mèrits per a l’habilitació específica.
a)
La valoració de les activitats considerades adients per a
l’habilitació específica es farà d’acord amb el següent barem:
- Certificacions d’activitats de formació:
0,10 punts per activitats de formació d’entre 10 i 15 hores.
0,25 punts per cursos rebuts de 15 fins 60 hores.
0,50 punts per cursos rebuts de més de 60 hores.
- Experiència docent: 0,5 punts per cada curs acadèmic impartit.
- Participació en actuacions públiques: 0,10 punts per cada actuació
pública, fins a un màxim de 2 punts.
- Altres mèrits al·legats: fins a un màxim de 2 punts.
b)
Seran proposats per a la concessió d’habilitació específica els
sol·licitants que tinguin una puntuació de 6 o més punts.

El director general de Planificació i Centres
Jaume Gual i Mora
— o —-

4.- Anuncis
CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Núm. 22766
Anunci de tramitació prèvia a la Resolució de la imposició de
servitud forçosa de pas motivada per les obres de canalització per
a canonada de col·lector afluent de l’ Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Llubí.

5. Resolució de les sol·licituds.
- Les sol·licituds d’habilitació seran concedides o denegades pel conseller
d’Educació i Cultura, a proposta del director general de Planificació i Centres.
- Per resoldre les sol·licituds d’habilitació específica, el conseller
d’Educació i Cultura podrà sol·licitar, en aquells casos excepcionals que ho
requereixin, l’assessorament professional de components de centres i/o
d’organitzacions de l’àmbit de la docència de la música o la dansa.
- Les habilitacions generals i específiques es concediran amb caràcter
provisional per un període de dos cursos, durant els quals el sol·licitant haurà
d’assolir la formació complementària escaient.
- La denegació haurà de fer-se de forma motivada i s’hi haurà de determinar la formació complementària que ha d’adquirir el sol·licitant de la concessió
de l’habilitació. La manca de resolució expressa en el termini de tres mesos des
de la data de presentació de la sol·licitud d’habilitació tindrà efectes desestimatoris.
6. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.

Aquest Departament de Carreteres tramita un expedient relatiu a la
imposició de servitud forçosa de pas per a les obres de canalització per a canonada
de col·lector afluent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Llubí. Com
a tramitació prèvia a la Resolució que determinarà la necessitat d’ocupació, donat
el caràcter d’execució immediata determinat per l’article 34 de la Llei 5/90, de
24 de maig, de carreteres de la CAIB, es formula la relació concreta e
individualitzada dels béns i drets necessaris per a l’esmentada ocupació.
Nom

Domicili

Població

Pol.

Par

Gabriel Cladera Fornés
Antònia Mateu Torrens
Gabriel Munar Munar
Antònia Mateu Torrens
Maria Perelló Planas
Antònia Alomar Oliver
Miguel Planas Ramis
Rafael Perelló Perelló
Francisco Perelló Perelló
Antònia Cladera Crespí

c/ Traginers, 44
c/ Nou, 27
c/ Luca de Tena, 86
c/ Nou, 27
c/ Nou, 16
c/ Cruz, 117
c/ Gran, 3
c/ Bonavista, 8
c/ Cruz, 3
c/ Gran, 26

Llubí
Llubí
Palma
Llubí
Llubí
Llubí
Sineu
Llubí
Llubí
Sa Pobla

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

551
552
553
554
555
556
557
558
560
561

Palma, 26 d’octubre de 2000
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons

D’acord amb el que estableix l’article 19 de la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, qualsevol persona podrà aportar per escrit les dades
oportunes per rectificar possibles errades a la relació publicada o oposar-se, per
raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.

— o —Palma, 27 d’octubre de 2000
Núm. 22798
Resolució de 30 d’octubre de 2000, de la Direcció General de
Planificació i Centres, per la qual s’autoritza la convocatòria
extraordinària d’exàmens en el mes de febrer en els Conservatoris
de les Illes Balears.
Amb l’objectiu de facilitar a l’alumnat de les Illes Balears que pugui
finalitzar els ensenyaments que corresponen als plans educatius declarats a
extingir, en aplicació del Reial decret 986/1991, de 14 de juny, sobre calendari
d’implantació de la nova ordenació del sistema educatiu, i del Reial decret 1487/
1994, d’1 de juliol, pel qual es modifica i completa l’anteriorment esmentat,
RESOLC
Autoritzar el Conservatori Superior i Professional de Música i Dansa de
les Illes Balears, el Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca i el
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera a realitzar
una convocatòria extraordinària d’exàmens durant el mes de febrer, a la qual es
podran acollir els alumnes oficials i lliures que tinguin pendent un màxim de tres
assignatures per finalitzar el grau mitjà d’acord amb el pla d’estudis regulat pel
Decret 2618/1996.
En el cas d’alumnes oficials, serà requisit imprescindible que estiguin
matriculats de l’assignatura o assignatures que pretenen superar en aquesta
convocatòria de febrer.
En el cas d’alumnes lliures, el centre obrirà un termini de matrícula, amb
l’objectiu que puguin realitzar aquests exàmens.

L’enginyer en cap,
Juan Cifre Díaz-Oyuelos
— o —Núm. 22960
Anunci per a la licitació del contracte serveis “ edició llibre sobre
el modernisme a les Illes Balears”

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació.
c) Número d'expedient: 620/00.
2. Objecte del contracte:
a)
Descripció de l'objecte: Edició d’un llibre que recopili tot el
patrimoni modernista que hi ha a les Illes Balears
b)
Divisió per lots i nombre: ——.
c) Lloc d’execució: Balears
d) Termini d'execució o data límit d’entrega: 30 dies
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Urgència
b) Procediment: Obert.

