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automàticament fins a un màxim de deu anys. La comunitat autònoma de les
Illes Balears es reserva el dret de resoldre aquesta cessió amb el requeriment
previ i amb una antelació mínima de tres mesos.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12549
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 15 de maig de 2003,
per la qual s’autoritza impartir el curs d’anglès a distància
That’s English! a l’ampliació de l’EOI de Palma a Calvià

Tercer. Els ajuntaments esmentats es comprometen a conservar i mantenir
aquests vehicles.
Quart. Els ajuntaments esmentats es comprometen a fer-se càrrec de l’assegurança dels vehicles a partir de l’1 de maig de 2003. Fins a aquesta data, se’n
fa càrrec la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Cinquè. Els ajuntaments esmentats resten obligats a passar les inspeccions
de la ITV dels vehicles dels quals se’n cedeix l’ús en els terminis corresponents.
Sisè. Els ajuntaments esmentats no poden realitzar cap acte o contracte
que restringeixi les facultats de lliure disposició que té la comunitat autònoma
de les Illes Balears dels vehicles, ni realitzar cap acte que restringeixi les facultats que té la comunitat autònoma de les Illes Balears de recuperar-ne la possessió.
Setè. Facultar la Direcció General de Patrimoni, o els òrgans en què delegui, per inspeccionar els vehicles en qualsevol moment.
Vuitè. Deixar sense efecte les resolucions de 25 d’abril de 2003 i retrotreure els efectes d’aquesta Resolució a 25 d’abril de 2003.

L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 23 d’abril de 2001 (BOIB
59, de 17-05-2001), va autoritzar l’obertura d’una ampliació de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Palma al municipi de Calvià i va determinar l’oferta educativa del
centre.
Atesa la voluntat d’ampliar l’oferta educativa de l’esmentada ampliació
perquè pugui prestar un millor servei educatiu a la societat del seu entorn, dict
la següent
Ordre
1.S’autoritza l’ampliació de l’EOI de Palma a Calvià per impartir el curs
d’anglès a distància That’s English! a partir del curs 2003-2004, en el marc de
l’organització d’aquesta modalitat d’ensenyament d’idiomes.
2.Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.
Palma, 15 de maig de 2003

Novè. Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

Palma, 11 de juny de 2003

—o—

El conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll

Num. 12297
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 16 de juny de
2003, per la qual s'aproven les instruccions per regular les situacions derivades de la implantació del currículum propi de les
Illes Balears als cicles formatius de formació professional específica

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 12118
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de data
11-06-2003, per la qual es fa pública l’acta del 02-06-03 de la
comissió paritària del conveni col·lectiu de la “Construcció” de
les Illes Balears, amb la seva Taula Salarial Any 2003.Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 49 (Llibre 3, assentament 23).
Codi del conveni: 07/00335.La comissió paritària del conveni col·lectiu de la “construcció” de les Illes
Balears (MCA-UGT-Illes Balears, FECOMA-CCOO-Illes Balears, Associació
de constructors de les I.Balears, Associació patronal de Guixaires-Escaiolaires
de les Illes Balears, l’Associació de Mestres Pintors de les Illes Balears, i
l’Associació d’empreses de manufactura de pedra natural i granit de les Illes
Balears), ha subscrit l’acta del 2 de juny 2003 i la Taula Salarial any 2003 del
sector esmentat, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels
treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i l’art. 60 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener (BOE
del 14.01.99);
R E S O L C:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis Col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió paritària.
2.- Publicar aquesta resolució, l’acta, i la taula de salaris esmentades, en
el BOIB.
Palma, 11 de juny de 2003
El director general de Treball i Salut Laboral.
Fernando Galán Guerrero
(vegeu-ne el text en la versió castellana)

—o—
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La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema
educatiu (LOGSE), estableix la necessitat de garantir que tots els ensenyaments
que permeten obtenir títols acadèmics i professionals amb validesa general
donin una formació comuna per a tot l'alumnat i, al mateix temps, possibilita
que les comunitats autònomes amb competències puguin adequar els estudis a
les característiques socioeconòmiques del territori.
Pel que fa a la formació professional, aquesta previsió fa que es reservi al
Govern de l'Estat la regulació de cada títol professional i que, en compliment del
que es disposa a l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), correspongui a les administracions
educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent,
del qual formaran part, en tot cas, els ensenyaments mínims regulats en el Reial
decret de títol.
El Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears,
determina que correspon al Govern de les Illes Balears establir el currículum de
la formació professional i dóna les directrius sobre l'estructura i l'organització
curricular que han de tenir els cicles formatius de formació professional específica en l'àmbit de les Illes Balears.
Per afavorir l'adequació del currículum a les necessitats específiques de
l'entorn socioeconòmic dels centres docents s'estableixen unes hores lectives a
lliure disposició del centre. L'equip educatiu del cicle les ha de reflectir en el
projecte curricular del cicle, bé ampliant els continguts i la durada de determinats mòduls, bé programant mòduls nous que l'òrgan competent en matèria de
formació professional ha d'autoritzar.
De conformitat amb la normativa indicada i a l'efecte que els centres educatius puguin resoldre les situacions derivades de la implantació del currículum
propi de les Illes Balears als cicles formatius de formació professional específica.
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per regular les situacions derivades de la
implantació del currículum propi de les Illes Balears als cicles formatius de formació professional específica.
2. Les instruccions s'adjunten com a annex a aquesta Resolució.
Segon
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Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el
BOIB.
Tercer
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades poden interposar-hi 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
publicació en el BOIB, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, alternativament, recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Cultura,
en el termini d’un mes, d'acord amb el que disposa l'article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, en la redacció fixada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
Palma, 16 de juny de 2003
El conseller ,
Damià Pons i Pons
ANNEX. INSTRUCCIONS
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació de les Instruccions
Aquestes Instruccions regulen les situacions derivades de la implantació
del currículum propi de les Illes Balears als cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i de grau superior que es fan a les Illes Balears
i de la mobilitat de l'alumnat entre els cicles esmentats i són d'aplicació a qualsevol centre educatiu, ja sigui sostingut amb fons públics o bé sigui privat.
PROMOCIÓ
Article 2. Tractament dels mòduls pendents quan l'alumne promociona o
passa a fer el mòdul de Formació en centres de treball amb estudis iniciats d'acord amb el currículum del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i en el centre s'implanta el cicle amb currículum propi de les Illes Balears
1. L'alumnat promociona de curs si els mòduls professionals que no ha
superat tenen una càrrega horària igual o inferior al 25% de la durada total del
curs, d'acord amb el Reial decret que desplega el corresponent currículum MEC.
Aquest alumnat només ha de ser avaluat dels mòduls professionals del currículum MEC i s'ha de respectar el que estableix el punt 3 d'aquest article.
2. L'alumnat pot passar a fer el mòdul de Formació en centres de treball
(FCT) si només té pendent un únic mòdul professional que comporti fins a un
10% de les hores que comporten el conjunt dels mòduls professionals del curs
corresponent, d'acord amb el currículum MEC, de conformitat amb el que s'estableix al capítol IX de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 2 de gener
de 2003, per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball.
Aquest alumnat, a més del mòdul de FCT, només ha de ser avaluat del mòdul
professional del currículum MEC no superat, sempre tenint en compte el que
s'estableix al punt 3 d'aquest article.
3. Els mòduls pendents es poden avaluar d'acord amb el currículum MEC
fins al 30 de setembre de l'any natural següent a l'establert per a l'acabament
ordinari dels estudis. Si l'alumnat no pot cursar el mòdul de FCT dins d'aquest
any natural perquè la càrrega horària de les matèries pendents li ho impedeix, es
permet, excepcionalment, que el pugui cursar de forma immediata a la superació de les matèries pendents, sempre respectant els períodes lectius establerts.
4. Si l'alumnat no supera els mòduls pendents, inclòs el de FCT, en el termini que s'indica al punt anterior, ha de cursar el cicle de conformitat amb el que
s'estableix al currículum propi de les Illes Balears.
Article 3. Tractament dels mòduls pendents quan l'alumne no promociona
o no passa a fer el mòdul de Formació en centres de treball amb estudis iniciats
d'acord amb el currículum del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i en el
centre s'implanta el cicle amb currículum propi de les Illes Balears
1. L'alumnat que no promociona (quan els mòduls professionals no superats comporten una càrrega horària superior al 25%, segons el Reial decret que
desplega el corresponent currículum MEC) o que no passa a fer el mòdul de
FCT (vegeu la normativa sobre FCT indicada a l'article anterior), ha de cursar
els mòduls professionals no superats, i la resta de mòduls del cicle que no hagi
cursat de conformitat amb el que s'estableix en el Decret de currículum propi de
les Illes Balears per al cicle formatiu corresponent.
2. Si el departament de família professional ha optat per dissenyar un nou
mòdul amb les hores de lliure disposició, aquest alumnat també l'haurà de cursar.
3. Si n'és el cas, en repetir curs, l'alumnat ha de cursar els mòduls que en
el currículum propi de les Illes Balears figuren a primer curs i que eren al segon
curs en el currículum MEC.
Article 4. Convocatòria addicional
Quan l'alumnat que cursava els ensenyaments del cicle formatiu de conformitat amb el currículum MEC passa a cursar-los de conformitat amb el currí-
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culum propi de les Illes Balears disposa d'una convocatòria afegida al nombre
de convocatòries que hagi utilitzat en els mòduls no superats de conformitat
amb el currículum MECD. Aquesta convocatòria s'afegeix perquè l'alumne tengui una oportunitat addicional per ser avaluat del mòdul suspès de conformitat
amb el currículum propi de les Illes Balears i pugui acabar els ensenyaments del
cicle formatiu.
TRASLLAT DE CENTRE
Article 5. Alumnat que es trasllada a un centre que ha dissenyat un mòdul
propi amb les hores de lliure disposició
1. El fet de traslladar-se de centre un cop iniciat un cicle formatiu pot
implicar per a l'alumnat, a més del que s'estableix respecte de la promoció en els
articles anteriors, haver de cursar els mòduls que el centre de destinació dissenyi amb les hores de lliure disposició del centre.
2. Com a criteri general, l'alumne que es trasllada de centre haurà de superar tots els mòduls professionals que configuren el cicle formatiu en el centre de
destinació, per tal de superar el cicle formatiu i estar en condicions de sol·licitar
el títol corresponent.
3. El centre de destinació impartirà els mòduls professionals segons el
projecte curricular del cicle i a partir del corresponent Decret de currículum de
les Illes Balears.
4. Quan l'alumne es traslladi de centre amb un mòdul propi superat, diferent del mòdul propi del centre de destinació:
- La qualificació del mòdul propi del centre d'origen que figura en el llibre de qualificacions de l'alumne s'ha de tenir en compte a l'efecte de la qualificació final del cicle formatiu.
- S'ha de fer una anotació en l'expedient de l'alumnat per indicar que l'alumne no ha de cursar el mòdul propi del centre de destinació i que la qualificació obtenguda en el centre d'origen es té en compte a l'efecte de la qualificació final del cicle formatiu en el centre de destinació.
5. En cas que l'alumnat es traslladi des d'un centre en el qual les hores a
lliure disposició del centre estiguin afegides a un mòdul o bé estiguin repartides
entre diversos mòduls i passi a un centre en què s'ha creat un mòdul propi amb
aquestes hores, ha de cursar el mòdul propi del centre de destinació.
6. S'exceptua de l'establert en el punt anterior, quan en traslladar-se de
centre l'alumnat únicament tengui pendent de cursar el mòdul de FCT, en aquest
cas, en el centre de destinació únicament ha de cursar aquest mòdul pendent.
Article 6. Alumnat que es trasllada de centre i cursa un cicle formatiu amb
una segona llengua estrangera a elecció del centre
Quan l'alumne es traslladi de centre amb el mòdul Segona llengua estrangera no superat, haurà de cursar el mòdul Segona llengua estrangera de conformitat amb l'idioma que s'estableixi al centre de destinació.
PROVES LLIURES
Article 7. Mòduls que s'han d'avaluar a les proves lliures per obtenir el
títol de Tècnic o Tècnic superior
1. A la convocatòria de proves lliures d'un cicle formatiu les persones interessades s'han d'examinar dels mòduls professionals que figuren en el corresponent Decret de currículum propi de les Illes Balears, excepte del mòdul de
Formació en centres de treball.
2. No s'han d'examinar dels mòduls que creïn els centres educatius amb
les hores de lliure disposició.
3. Si en el Decret de currículum propi de les Illes Balears està prevista una
segona llengua estrangera, l'alumnat ha d'escollir ser avaluat d'alguna de les
segones llengües estrangeres que s'imparteixen en el mateix cicle en qualsevol
dels centres de les Illes Balears.
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 12411
Resolució del conseller d'Agricultura i Pesca de 16 de juny de
2003, per la qual s'aprova la convocatòria d'eleccions per a l’elecció dels membres del Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Oli de Mallorca
Aprovada la denominació d’origen Oli de Mallorca, segons Ordre del
conseller d’Agricultura i Pesca de 31 d’octubre de 2002 i transcorregut el període de temps suficient per a la inscripció en els respectius registres de les plantacions d’oliverar, de tafones i d’envasadors-comercialitzadors, i de conformitat
amb l'establert en el capítol VII de l’esmentada Ordre, és procedent convocar
eleccions als càrrecs de vocals, d'acord amb els criteris generals prevists en la
Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l'Estatut de la vinya, del vi i dels alcohols, i
en el seu Reglament, aprovat pel Decret 835/1972, de 23 de març, així com en
el Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral
per a l’elecció dels membres dels consells reguladors de les denominacions de
qualitat agroalimentària.

