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per plaça hostalera
73,- PTA/me
- Excessos de consum sobre 15 m3 fins a 30 m3 mensuals per habitatge o
sobre 6 m3 fins a 12 m3 mensuals per plaça hostalera
110,- PTA/m3
- Excessos de consum sobre 45 m3 mensuals per habitatge o sobre 18 m3
mensuals per plaça hostalera
146,- PTA/m3
QUOTA DE SERVEI:
- Habitatges unifamiliars, o en règim de comunitat
296,- PTA/mes
- Per plaça d’establiment turístic (hotels, apartaments) 148,- PTA/mes
- Per places d’atracament a ports esportius
74,- PTA/mes
- Oficines, locals comercials, restaurants, bars, cafeteries, indústries,
sales de festa i d’altres activitats:
. Per a abonats amb comptador de 13/15 mm
592,- PTA/mes
. Per a abonats amb comptador de 20 mm
2.368,- PTA/mes
. Per a abonats amb comptador de 25 mm
4.440,- PTA/mes
. Per a abonats amb comptador de 30 mm
5.032,- PTA/mes
. Per a abonats amb comptador de 40 mm
18.352,- PTA/mes
. Per a abonats amb comptador de 50 mm
26.640,- PTA/mes
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Resta d’usuaris:
Amb comptador de 13 o 15 mm de diàmetre 1.966,— PTA/bimestre
Amb comptador de 20 mm
7.864,— PTA/bimestre
Amb comptador de 25 mm
14.745,— PTA/bimestre
Amb comptador de 30 mm
16.711,— PTA/bimestre
Amb comptador de 40 mm
60.946,— PTA/bimestre
Amb comptador de 50 mm
88.470,— PTA/bimestre

2 En contra d’aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar 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 del dia següent al de la notificació d’aquesta
Resolució; o bé optar per la interposició prèvia, en via administrativa, de recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que resol la present Resolució, en
el termini d’un mes, comptador des del dia següent al de la notificació.
3 Aquesta resolució començarà a vigir el dia després en què es publicarà
al BOIB.

2 En contra d’aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar 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 del dia següent al de la notificació d’aquesta
Resolució; o bé optar per la interposició prèvia, en via administrativa, de recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que resol la present Resolució, en
el termini d’un mes, comptador des del dia següent al de la notificació.

El vicepresident del Govern de les Illes Balears
i conseller d’Economia, Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas

3 Aquesta resolució començarà a vigir el dia després en què es publicarà
al BOIB.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Palma, 2 d’abril de 2001
El vicepresident del Govern de les Illes Balears
i conseller d’Economia, Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas
— o —Núm. 8049
Resolució de dia 2 d’abril de 2001, per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de subministrament d’aigua a Pollença i
al Port de Pollença
Havent examinat l’expedient núm. 006/2001, instruït en data 19.2.2001, a
instància de l’Ajuntament de Pollença, demanant l’autorització per a la modificació
de les tarifes del servei de subministrament d’aigua a Pollença i al Port de
Pollença,
Atès que a la sol·licitud de l’Ajuntament s’ha unit l’informe favorable de
la Comissió de Preus de les Balears de dia 29 de març de 2001,
Considerant el que s’estableix al RD 2.226/1977, de 27 d’agost (BOE 207);
OM de 30 de setembre de 1977 (BOE 241); RD 2.695/1977, de 28 d’octubre
(BOE 260); RD 2.340/1982 (BOE 227); OM de 26 de febrer de 1993 (BOE 61)
i d’altres normes aplicables,
RESOLC:
1 Autoritzar les tarifes sol·licitades següents:
QUOTA DE CONSUM:
Tarifa general (locals de negoci, restauració, obres, etc.) 82,— PTA/m3
Habitatges:
Els primers 25 m3 bimensuals per habitatge
65,— PTA/m3
Excés de 25 fins a 50 m3 bimensuals per habitatge 98,— PTA/m3
Excés de 50 m3 bimensuals per habitatge
130,— PTA/m3
Places turístiques o hoteleres:
Els primers 12 m3 bimensuals per plaça
65,— PTA/m3
Excés de 12 fins a 24 m3 bimensuals per plaça
98,— PTA/m3
Excés de 24 m3 bimensuals per plaça
130,— PTA/m3
Subministraments a embarcacions i piscines
130,— PTA/m3
QUOTA DE SERVEI:
Per habitatge unifamiliar o comunitari
Per plaça d’allotjament turístic
Per lloc d’atracament a ports esportius

983,— PTA/bimestre
492,— PTA/bimestre
246,— PTA/bimestre

Palma, 2 d’abril de 2001

— o —-

Núm. 8180
Ordre de 10 d’abril de 2001, per la qual s’estableixen les
convalidacions dels estudis de música i dansa amb determinades
àrees d’ensenyament secundari obligatori i es regulen els estudis
de batxillerat en música i dansa
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, a l’article 41.1, estableix que les administracions educatives facilitaran
a l’alumnat la possibilitat de cursar, simultàniament, els ensenyaments reglats de
música o de dansa i els de règim general.
La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació
i el govern dels centres docents, a l’apartat 4 de la disposició addicional 3ª,
relativa a l’admissió d’alumnes en determinats ensenyaments, disposa que
aquells alumnes que cursin simultàniament ensenyaments reglats de música o de
dansa i ensenyaments de règim general tindran prioritat per a l’admissió en els
centres que imparteixen ensenyaments de règim general que l’administració
educativa determini.
El Reial decret 1179/1992, de 2 d’octubre (BOE del 21), pel qual s’estableix
el currículum del batxillerat, a l’article 26, apartat 2, assenyala la possibilitat de
simultaniejar els ensenyaments de música o dansa amb l’estudi de les matèries
comunes del batxillerat, sempre que l’alumnat tengui el títol de graduat en
educació secundària i hagi finalitzat el segon cicle del grau mitjà dels estudis de
música o de dansa. En aquest cas, l’alumne haurà de cursar les matèries comunes
del batxillerat en dos anys, com a mínim. A l’apartat 3r. del Reial decret esmentat
es disposa que el centre educatiu on l’alumne cursi i superi les matèries comunes
del batxillerat serà el que realitzarà la proposta per a l’expedició del títol de
batxillerat dels alumnes esmentats.
El Reial decret 1345/1991, de 6 de setembre (BOE del 13), pel qual
s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria, determina que, a
més de les àrees de caràcter obligatori, en el currículum hi haurà també matèries
optatives que tendran la finalitat de respondre als diferents interessos, motivacions
i necessitats de l’alumnat, ampliar la seva orientació, facilitar el trànsit a la vida
activa i contribuir a desenvolupar les seves capacitats, explicitades en els
objectius generals de l’etapa.
El Reial decret 756/1992, de 26 de juny (BOE del 27 d’agost), pel qual
s’estableixen els aspectes bàsics del currículum dels graus elemental i mitjà dels
ensenyaments de música, a la disposició addicional tercera, assenyala que les
administracions educatives podran establir, en l’àmbit de les seves competències,
adaptacions curriculars encaminades a facilitar la simultaneïtat d’estudis. En la
mateixa disposició addicional s’estableix que els alumnes que hagin superat el
tercer cicle del grau mitjà de música i les matèries comunes del batxillerat
obtendran el títol de batxillerat. Aquest batxillerat rebrà la denominació de
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batxillerat en música i estarà integrat per les matèries comunes del batxillerat i
les assignatures del tercer cicle del grau mitjà de l’especialitat corresponent.
El Reial decret 1254/1997, de 24 de juliol, (BOE de 4 de setembre), pel qual
s’estableixen els aspectes bàsics del currículum de grau mitjà dels ensenyaments
de dansa, a la disposició addicional primera, assenyala que les administracions
educatives facilitaran a l’alumnat la possibilitat de cursar simultàniament els
ensenyaments de dansa i els de règim general. Així mateix, s’hi determina que
els alumnes que hagin superat el tercer cicle del grau mitjà dels ensenyaments de
dansa i les matèries comunes de Batxillerat obtindran el títol de batxiller.
Per una altra banda, pel Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE
del 16 de gener de 1998), es traspassen les funcions i els serveis de l’administració
de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament
no universitari.
Finalment, l’Ordre de la ministra d’Educació, Cultura i Esports de 2 de
gener de 2001 (BOE del 6) estableix les convalidacions entre els ensenyaments
de règim especial de música i de dansa i determinades àrees d’educació
secundària obligatòria.
En virtut de les atribucions que atorga la normativa vigent i per tot el que
s’ha exposat anteriorment, a proposta de la Direcció General de Planificació i
Centres,
DISPÒS
Article1
Objecte de la norma
1.L’objecte d’aquesta Ordre és:
a)
facilitar la simultaneïtat dels estudis de grau mitjà dels
ensenyaments de música i de dansa amb els de l’ensenyament secundari
obligatori i
b)
regular el batxillerat en música i el batxillerat amb estudis de
dansa.
2.Pel que fa a la convalidació d’estudis de l’ensenyament secundari
obligatori per estudis de música o de dansa de grau mitjà, aquesta Ordre és
d’aplicació en els centres públics i privats autoritzats d’ensenyament secundari
obligatori.
3.Pel que fa a la simultaneïtat dels estudis de grau mitjà de música o de
dansa i els de batxillerat, aquesta Ordre és d’aplicació als alumnes dels centres
públics autoritzats expressament.
CAPÍTOL 1
SIMULTANEÏTAT D’ESO I ESTUDIS DE MÚSICA I DANSA
Article 2
Convalidacions d’àrees d’ESO per estudis de grau mitjà de música
Es convalida l’àrea de música d’educació secundària obligatòria per
assignatures de grau mitjà de música, segons la relació següent:
Àrea de música del primer cicle d’ESO pel primer curs d’instrument o de
cant del grau mitjà.
Àrea de música de tercer curs d’ESO pel segon curs d’instrument o de cant
del grau mitjà.
Àrea de música de quart curs d’ESO pel tercer curs d’instrument o cant del
grau mitjà.
Article 3
Convalidacions d’àrees d’ESO per estudis de grau mitjà de dansa
S’estableixen les convalidacions d’àrees de l’ensenyament secundari
obligatori i assignatures de dansa, segons la relació següent:
a)
Convalidació de l’àrea de música d’ESO:
- Àrea de música del primer cicle d’ESO pel primer curs de música del grau
mitjà de dansa.
- Àrea de música de tercer curs d’ESO pel segon curs de música del grau
mitjà de dansa.
- Àrea de música de quart curs d’ESO pel tercer curs de música del grau
mitjà de dansa.
b)
Convalidació de l’àrea d’educació física d’ESO:
- Àrea d’educació física del primer cicle d’ESO pel primer curs de
l’assignatura de dansa clàssica del grau mitjà.
- Àrea d’educació física de tercer curs d’ESO pel segon curs de l’assignatura
de dansa clàssica del grau mitjà.
- Àrea d’educació física de quart curs d’ESO pel tercer curs de l’assignatura
de dansa clàssica del grau mitjà.
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Article 4
Aplicació de les convalidacions
1.Els pares o tutors legals de l’alumne que vulgui convalidar les assignatures
esmentades als articles 2 i 3, hauran de fer-ne la sol·licitud per escrit al director
del centre d’ESO on l’alumne tingui el seu expedient acadèmic.
La sol·licitud de convalidació haurà d’anar acompanyada del certificat
acadèmic, expedit pel conservatori de música i dansa corresponent, que acrediti
la superació de les matèries susceptibles de ser convalidades.
2.Els directors dels centres que imparteixen ESO aplicaran les
convalidacions que s’ajustin a les disposicions d’aquesta Ordre.
3.Les convalidacions es reflectiran en els documents d’avaluació de
l’ESO, mitjançant la utilització del terme «Convalidada» a la casella corresponent
. La qualificació obtinguda en el conservatori es transformarà en els termes
establerts a l’article 3 de l’Ordre del 30 d’octubre de 1992, per la qual es regula
l’avaluació de l’ESO, segons el que es disposa a l’annex I d’aquesta norma.
Article 5
Horaris
1.Els directors dels centres d’ESO i els dels conservatoris on els alumnes
cursin estudis de grau mitjà de música o dansa coordinaran els horaris dels
centres amb l’objectiu de facilitar la dedicació als estudis.
2.Si, a causa dels ajustaments d’horaris, l’alumne ha de sortir del centre
d’ESO durant la jornada escolar, els pares o tutors legals n’assumiran per escrit
la responsabilitat davant aquestes sortides.
3.Si l’alumne abandona l’aula durant el temps lectiu en què s’imparteix la
matèria que té convalidada, però no surt del centre, el cap d’estudis prendrà les
mesures escaients per a atendre’l mentre la resta d’alumnes són dins l’aula per
seguir la matèria.
Article 6
Adaptacions del currículum d’ESO
1.Els alumnes matriculats al grau mitjà de música o de dansa podran ser
objecte d’adaptacions curriculars de l’àrea de música i de l’àrea d’educació física
en els centres on cursin l’ESO. Aquestes adaptacions curriculars, en el cas de la
música, consistiran en mesures d’ampliació i, en el cas de l’educació física,
consistiran en mesures per a la potenciació i preservació de la part anatòmica
relacionada amb l’especialitat que cursi l’alumne.
CAPÍTOL II
BATXILLERAT CURSAT SIMULTÀNIAMENT AMB ESTUDIS DE
MÚSICA O DE DANSA
Article 7 Característiques
1.Els alumnes que superin el tercer cicle del grau mitjà de música i les
matèries comunes del batxillerat obtindran el títol de batxillerat en música.
2.Els alumnes que superin el tercer cicle del grau mitjà de dansa i les
matèries comunes del batxillerat obtindran el títol de batxillerat.
Article 8 Admissió i matrícula
1.Els alumnes que vulguin cursar aquests estudis poden optar per una de
les tres vies següents:
a)
Cursar simultàniament els estudis del tercer cicle del grau mitjà
de música o de dansa i les matèries comunes del batxillerat.
b)
Superar en primer lloc el tercer cicle del grau mitjà de música o
de dansa i, posteriorment, cursar les matèries comunes del batxillerat.
c)
Cursar les assignatures comunes del batxillerat i les matèries que
elegeixi entre les vinculades a les distintes vies d’accés que estableix la
normativa que regula l’accés als estudis universitaris, i cursar el grau mitjà de
música o de dansa.
Qualsevol altra fórmula de flexibilització dels estudis haurà de ser autoritzada
per la Conselleria d’Educació i Cultura, prèvia sol·licitud de la persona interessada
o dels seus pares o tutors.
2.Els alumnes que acreditin estar matriculats als ensenyaments de tercer
cicle de grau mitjà de música o de dansa podran matricular-se únicament de les
matèries comunes de batxillerat, que hauran de cursar, com a mínim, en dos
cursos escolars.
3.Els alumnes que hagin cursat el primer curs de qualsevol modalitat de
batxillerat i vulgui cursar el batxillerat en música o el batxillerat simultani amb
els estudis de dansa es podran matricular en el segon curs de la nova modalitat
de batxillerat, sempre que no tingui avaluades negativament més de dues de les
matèries comunes del batxillerat i acrediti estar matriculat als estudis del tercer
cicle de grau mitjà de música o de dansa, o haver-los finalitzat.
4.Els alumnes que cursen el batxillerat en música o el batxillerat amb els
estudis de dansa i que no han cursat les matèries pròpies de modalitat i optatives
podran promocionar a segon curs de batxillerat sempre que tinguin un màxim de
dues matèries comunes de primer curs no avaluades positivament.
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5.Si aquests alumnes canvien la seva opció inicial i decideixen seguir
estudis de batxillerat d’una altra modalitat, tenint en compte el que disposa
l’article 23 del Reial decret 1179/1992, de 2 d’octubre, pel qual s’estableix el
currículum del batxillerat, hauran de matricular-se de totes les matèries de primer
curs de batxillerat i es consideraran no cursats els estudis de batxillerat anteriors,
als efectes del que disposa l’article 7 de l’Ordre de 12 de novembre de 1992.
Article 9
Sol·licitud
Els alumnes que vulguin optar per cursar el batxillerat en la modalitat
establerta en aquesta Ordre ho hauran de sol·licitar per escrit al director de l’IES.
En aquesta sol·licitud hi haurà de fer constar que accepta les condicions que
implica la seva opció. Si l’alumne és menor d’edat, haurà de presentar la
sol·licitud els pares o els tutors legals.
Article 10
Centres autoritzats
1.Els estudis simultanis de batxillerat i de música o dansa s’impartiran en
els IES esmentats a l’annex II d’aquesta Ordre. Els alumnes que optin per fer
aquests estudis tindran prioritat per ser admesos en els centres que s’hi esmenten.
2.Els IES autoritzats, en la mesura que sigui possible, habilitaran grups
específics per a l’alumnat que cursi els estudis del batxillerat simultanis als de
música o de dansa. Igualment, confeccionaran els horaris d’aquests grups de
manera que la càrrega lectiva faci possible la simultaneïtat dels estudis.
Article 11
Accés a la Universitat
Els alumnes que obtinguin el batxillerat en aquesta modalitat accediran a
la universitat segons les vies que determini la legislació que regula l’accés a
estudis universitaris.
DISPOSICIONS FINALS
Primera: S’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres a dictar
les instruccions que es considerin oportunes per al desenvolupament d’aquesta
Ordre.
Segona: Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà de la seva publicació
en el BOIB.
EL CONSELLER
Damià Pons i Pons
Palma, 10 d’abril de 2001
ANNEX I
Taula d’equivalència de les qualificacions
Suficient: de 5 a menys de 6
Bé: de 6 a menys de 7
Notable: de 7 a menys de 8’5
Excel·lent: de 8’5 a 10
ANNEX II
Centres autoritzats
Mallorca: IES Madina Mayurka (Palma)
Menorca: Escola d’Art de Menorca (Maó)
Eivissa: Escola d’Art d’Eivissa (Sant Josep)
— o —-

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 7988
Resolució del director general de Sanitat per la qual es fan
públiques les llistes de les qualificacions de les proves per a
l’habilitació professional d’Higienistes i Protèsics dentals
celebrades els dies 20, 21, 22 i 23 de març de 2001.
Per Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, de 30 de gener de 2001,
es varen convocar les proves por a l’habilitació profesional d’higienistes i
protèsics dentals d’enguany.
Le proves es varen realitzar els dies 20, 21, 22 i 23 de març.
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Per la present es procedeix a la publicació de les qualificacions de les
esmentades proves a l’annex que s’adjunta por a general coneixement.
Palma, 6 d'abril de 2001.
EL DIRECTOR GRAL. DE SANITAT
Josep M. Pomar i Reynés
QUALIFICACIONS DE LES PROVES PER A L’HABILITACIÓ
PROFESSIONAL D’HIGIENISTES I PROTÉSICS DENTALS CELEBRADES
ELS DIES 20, 21, 22 I 23 DE MARÇ DE 2001.
PROTÉSICS
Capó Amer
Antonia
Bolivar Moreno Pedro
Ginard Villarreal Mario A.
Martínez Padilla Mª del Pilar
Martínez Herrero Miguel
Obrador Botella
Catalina
Raya Martín
Agripina

43.061.209-B
34.065.995-M
25.468.642-Y
43.105.124-L
18.233.532-Y
43.104.925-C
43.019.933-C

APTA
APTO
APTO
APTA
APTO
APTA
APTA

43.020.401-M
44.328.842-E
41.502.781-V
5.217.927-D
41.495.855-Z
18.235.948-F
43.096.507-G

APTA
APTA
APTA
APTA
APTA
NO APTA
APTA

HIGIENISTES
Albertí Navarro
Delgado Collado
Lucena Caules
Pinos Perez
Pons Sintes
Ripoll Siquier
Salom Llaneras

Antonia
Ana Mª
Maria
Balén
Mª Antonia
Catalina
Mª Francisca

— o —Núm. 8212
Resolució del Director General de Sanitat de data 9 d’abril de
2001, per la qual s’autoritza una oficina de farmàcia en el nucli
de Secar de la Real, terme municipal de Palma.
Vist l’expedient tramitat per aquesta Direcció General de Sanitat per a
l’autorització d’una nova oficina de farmàcia al nucli de població de Secar de la
Real, es dedueixen els següents
FETS
I.- El 18 de febrer de 2000, es va acordar l’inici de l’expedient d’autorització
per a una nova oficina de farmàcia al nucli de Secar de la Real, acollint-se al que
es preveu a l’article 22 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears i va ésser publicat al BOIB núm. 31 d’11 de març
de 2000.
II.- En la documentació aportada amb la sol·licitud, consten certificacions
de l’Ajuntament de Palma, que acrediten l’existència d’una població de 2520
habitants, censats, així com que es tracta de un nucli de població i que des del seus
límits fins l’oficina de farmàcia més propera existeix una distància superior als
mil metres. Aiximateix, figurava el plànol amb els límits del nucli de població
de Secar de la Real (Es) tal i com va ésser aprovat pel Ple de la Corporació de
l’Ajuntament de Palma a la seva sessió de dia 30 de novembre de 1995.
III.- A aquesta petició varen presentar al·legacions la Sra. Maria Magdalena Serra Jaume, el Sr. Juan Miguel Matas Rosselló i la Sra. Isabel Llabrés Planas,
invocant estar pendents de sentència els seus recursos contenciós-administratius
i sol·licitant la suspensió de la tramitació de l’expedient.
Als esmentats fets, són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La competència en matèria sanitària la té atribuïda la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en virtut del que disposa l’article 10.14 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, reformada per la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener.
SEGON.- Han quedat suficientment acreditades les circumstàncies de
població, nucli i distància, en conseqüència, està clar que s’acompleix el que
s’estableix a l’article 22 de la Llei 7/1998.

