88
20803727
46959722
41438665
46956895
41458506
46952285
41458407
41449857
41441112
41455853
41460734
41460155
41457031
41456838
47505565
41441842
52732932
41445086
11384953
9268253
24333033
41451438
41447157
41457495
6243595
48291502
41458943
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NAVAL BELTRAN, VICENTA AMPARO
OLIVERAS VARELA, IRIA
PAMIES MUÑOZ, JUAN FRANCISCO
PATIÑO CAUDEVILLA, AINOHA
PERALES LAPAZ, JUAN JOSE
PIZARRO TORRES, VICENTE
PLANELLS TORRES, LINA
REINA LUQUE, MIGUEL
RIBAS CARDONA, JOSEFA
RIBAS FERRER, MONTSERRAT
RIBAS TORRES, JORDI
RIERA BUFI, MARIA NIEVES
RIERA FERRER, ALICIA
ROIG LLORENS, CARMEN
ROMERO CARO, SERGIO
SALA PASCUAL, NIEVES
SALANOVA SANZ, CAROLINA
SANSANO COSTA, JOSEFA
SANTOS GONZALEZ, JUAN RAMON
SANZ LUIS, MARIA CONCEPCION
SEGARRA GARCIA, M. JESUS
SERRA SERRA, Mª TRINIDAD
SERRA TORRES, JOSE
SESMERO FERNANDEZ, CANDIDA
SIMON AMADOR, AGUSTIN
SORIANO MOLLA, JORGE
TORRES PUGET, NIEVES

Es convoca els aspirants que han de fer la prova de català, per a la realització de la mateixa el dia, l’hora i el lloc indicats:
Dia:
26 de setembre de 2004
Hora:
09:00
Lloc:
Extensió universitària d' Eivissa (carrer Bes, 9). El sorteig públic de la prova de català es farà a les 8.30 h

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 16636
Resolució de la Vicepresidenta i Consellera de Relacions
Institucionals, de dia 13 de setembre de 2004, per la qual es
nomena els Srs. Ricardo Rincón Salas i Victor Alonso-Cuevillas
Fortuny com notaris per tal de proveïr les vacants Palma i
Manacor a l'àmbit de les Illes Balears.
Mitjançant Resolució del 13 de maig de 2004 (BOE de 24 de maig de
2004), la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia,
es va convocar el concurs ordinari de provisió de notaries vacants, corresponent
a l'expedient núm. 422.
Atès el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 56 de la Llei Orgànica
2/1983, de L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, modificada en l’article
primer de la Llei 3/1999, de 8 de gener, correspon a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la facultat per tal d’efectuar els nomenaments dels Notaris i
Registradors de la Propietat que hagin de prestar els seu servei a les Illes
Balears.
Amb la finalitat d’atorgar l’acompliment al que s’ordena en el precepte
abans esmentat, la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri
de Justícia ha tramés al Govern de les Illes Balears l’expedient del concurs indicat
Atès l’anterior es procedent efectuar el nomenament dels concursants que,
en aplicació del que es disposa en l’article 284 de la Llei Hipotecaria, 513 del
seu Reglament , Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú i demés disposicions d’aplicació, els hi
corresponen les vacants radicades en el territori de les Illes Balears .
Conforme a la competència assumida, atès de que disposa l'article 5 del
Decret 27/2003, del 26 de novembre, del President de les Illes Balears pel qual
s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidencia i Conselleria de
Relacions Institucionals i de conformitat amb l'article 10.e) de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règimen jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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Atès l'anterior, i a proposta de la direcció general de Relacions
Institucional i en virtut de les competències que m'han estat conferides dic la
següent:
RESOLUCIÓ
Nomenar, per a proveir les notaries vacants en el territori de les Illes
Balears, anunciades en el concurs publicat, pel Ministeri de Justicia, el 24 de
maig de 2004, als Notaris que a continuació es detallen:
1. PALMA: SR. RICARDO RINCÓN SALAS
2. MANACOR: SR. VICTOR ALONSO-CUEVILLAS FORTUNY
La Resolució tendra vigència a partir de l’endemà de la seva publicació
en el BOIB
Palma, 15 de setembre de 2004
La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,
M. Rosa Estaràs Ferragut

—o—
Num. 16638
Correcció d’errades de la resolució de la Vicepresidenta i
Consellera de Relacions Institucionals, de 28 de juliol de 2004,
per la qual es convoquen les ajudes per al foment del desenvolupament associatiu i de la integració en l’expansió social de les
Illes Balears i per a la promoció del fet insular en qualsevol de
les seves manifestacions, per a l’any 2004.
Havent – se advertit una errada en tercer paràgraf de l’article segon de la
resolució de la Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, de 28 de
juliol de 2004, per la qual es convoquen les ajudes per al foment del desenvolupament associatiu i de la integració en l’expansió social de les Illes Balears i per
a la promoció del fet insular en qualsevol de les seves manifestacions, per a
l’any 2004, se’n fa la rectificació següent:
Allà on diu :
Les ajudes corresponents al capítol VII :
Destinar un import de cinquanta mil ( 50.00,00) euros ,amb càrrec a les
següents partides pressupostàries 11701 112C01 77000.00 i 117041 112C01
78000.00, dels pressuposts vigents per a 2004.
Ha de dir :
Les ajudes corresponents al capítol VII :
Destinar un import de cinquanta mil ( 50.000,00) euros , amb càrrec a les
partides 11701 112C01 77000.00 i 11701 112C01 78000.00, dels pressuposts
vigents per a l’exercici de 2004 .
La Vice-presidenta i consellera de Relacions Institucionals,
M Rosa Estaràs Ferragut
Palma, 13 de setembre de 2004

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 16578
Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels
pares, les mares o els tutors legals, a elegir la llengua del primer
ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears
La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, a l’article 18
assenyala que “els alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva
llengua, sigui la catalana o la castellana. A tal efecte, el Govern ha d’arbitrar les
mesures adients de cara a fer efectiu aquest dret. En tot cas, els pares o tutors
poden decidir en nom de llurs fills aquest dret, instant les autoritats competents
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perquè sigui aplicat adequadament”. Per altra banda, la mateixa Llei, a l’article
20.1, diu que
“el Govern ha d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva
llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d’escolaritat obligatòria”.
D’aquesta manera, el Govern, mitjançant el Decret 92/1997, de 4 de juliol,
disposa a l’article 9 que “ si en l’exercici del dret relatiu al primer ensenyament que és reconegut a l’article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, abans
esmentat, els pares o tutors sol·liciten que els seus fills no facin un aprenentatge compartit en llengua catalana i en llengua castellana, el centre haurà de dur
a terme les adaptacions necessàries per satisfer aquest dret” . S’ha de garantir,
alhora, el coneixement de les dues llengües oficials, d’acord amb el que estableix l’article 20 de la mateixa Llei.
El mateix Decret 92/1997, a l’article 16, esmena que
“l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament en educació infantil, es regularà de la manera següent: a) Atès el caràcter globalitzador
de l’educació infantil, no s’especifica per a diferents àrees la distribució horària quant a l’ensenyament en cada una de les dues llengües oficials. En tot cas,
però, igualment que en les etapes posteriors, en l’educació infantil, l’ús de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua de comunicació i
d’ensenyament, serà com a mínim igual al de la llengua castellana, amb la finalitat que, en acabar aquesta etapa, l’alumnat tengui una competència en llengua
catalana que li permeti comunicar-se normalment en aquesta llengua amb els
altres alumnes i amb el professorat, en les comunicacions pròpies d’aquesta
etapa en el marc escolar, i ha d’estar preparat perquè, en iniciar l’educació primària, independentment de quina sigui la llengua familiar, pugui seguir les
matèries de l’educació primària en llengua catalana o en llengua castellana. b)
Fins arribar a la meitat del còmput horari, en el projecte lingüístic de centre, que
ha de ser aprovat per la majoria qualificada del consell escolar, s’ha de descriure la planificació prevista amb relació a l’ús de la llengua catalana i de la llengua castellana en els diferents nivells de l’educació infantil.”
D’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de dia 12
de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament, tot i que la realitat del nostre
sistema educatiu, quant al fet que l’educació infantil està pràcticament generalitzada, s’ha d’entendre que el primer ensenyament es dóna en aquesta etapa
educativa, i solament en casos excepcionals, el primer ensenyament es podria
inserir al primer cicle de l’educació primària. Així, el primer ensenyament, s’ha
d’entendre com el període inicial educatiu de l’infant en l’àmbit escolar a l’etapa de l’educació infantil o, si és el cas, en el primer cicle de l’educació primària, que li permeti aconseguir la integració escolar i l’adaptació progressiva
en el context educatiu . Tot això en el benentès que aquest període ha de possibilitar respostes personalitzades a les seves necessitats i afavorir la socialització
amb els iguals.
Per altra part, les diverses estadístiques i anàlisis elaborades per la
Conselleria, mostren que la realitat existent a les Illes Balears és d’un creixement continu de presència d’alumnat procedent de diversos indrets del món,
especialment els de parla castellana, deguda sobretot a la mobilitat del mercat
laboral. Dins aquesta nova realitat, els centres han de possibilitar que els alumnes s’integrin dins la comunitat escolar que els acull, per poder fer ús de la llengua catalana com a vehicle de comunicació i d’aprenentatge. De la mateixa
manera, la llengua castellana, que és la llengua materna d’algunes famílies, ha
de ser objecte de tractament educatiu, per tal que els alumnes puguin accedir al
currículum en les millors condicions. En aquest sentit, els articles 3.f i 3.g dels
decrets 66/2001 i 67/2001, de 4 de maig, de currículum de d’educació infantil i
l’educació primària, fan referència al fet de conèixer i saber valorar i respectar
el patrimoni cultural de Balears, i desenvolupar una actitud d’interès i de respecte envers la diversitat lingüística i cultural, des del reconeixement de la seva
pertinença a la comunitat de les Illes Balears; i de conèixer i utilitzar correctament la llengua catalana i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de
manera que puguin ser expressades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge, respectant-ne i valorant-ne l’ús d’ambdues.
Tot això, amb l’esperit de poder fer efectiva la normativa existent, i per tal
de disposar d’unes pautes d’actuació adequades que garanteixin l’atenció educativa a tot l’alumnat, a proposta de les direccions generals d’Administració i
d’Inspecció Educativa, de Planificació i Centres, de Política Lingüística, i
d’Ordenació i Innovació, dict la següent
ORDRE
Article 1. Els pares, mares o tutors legals que vulguin fer efectiu el dret a
rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana
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(Article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril) hauran de fer-ne la sol·licitud per
escrit, en el moment que es realitza la matrícula per primera vegada a l’educació infantil o, excepcionalment, al primer cicle de l’educació primària, sempre
que no s’hagi matriculat abans a l’educació infantil, en un centre educatiu de la
xarxa de centres docents sostinguts amb fons públics, per incorporar-se al sistema educatiu de les Illes Balears.
Article 2. La durada de les mesures a què fa referència aquesta Ordre serà
de tota l’etapa d’educació infantil i, excepcionalment, durant un període flexible del primer cicle d’educació primària.
Article 3. Els centres docents que rebin sol·licituds perquè alumnes
puguin iniciar el tram educatiu corresponent al primer ensenyament amb una
llengua distinta a la prevista en el seu projecte lingüístic, la catalana o la castellana, i que en conseqüència, així ho estiguin aplicant, hauran de tenir en compte les pautes següents:
a) Aquests alumnes han de ser objecte de tractament educatiu adient, perquè puguin accedir en les millors condicions psicopedagògiques al context educatiu del centre; i no siguin perjudicats quant al desenvolupament social, ni
quant a l’aprenentatge de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
b) Per donar tractament a aquests alumnes, dins el marc general de planificació, similar a l’oferta quant a l’atenció a la diversitat i fer efectius els criteris establerts en el seu projecte lingüístic, el centre tendrà en compte el Decret
119/2002, de 27 de setembre, sobre el reglament orgànic de les escoles d’educació infantil i primària, sobretot pel que fa als articles 42, 43, 46 i 49, com
també a les instruccions pròpies de cada curs escolar.
c) Els centres hauran de preveure l’adopció de mesures d’atenció específiques per a aquests alumnes. D’acord amb el nombre de sol·licituds, l’autonomia pedagògica i les disponibilitats del centre, aquestes mesures consistiran en:
- Atenció de suport individual, per part d’un mestre, preferentment del
mateix cicle.
- Adaptació pedagògica grupal, dins el mateix cicle, a càrrec d’un mestre
de suport.
- D’altres que el centre pugui considerar més adequades a les pròpies
necessitats.
Això no obstant, l’Administració educativa podrà autoritzar, amb caràcter
excepcional, altres mesures organitzatives que consideri adients per poder fer
efectiva la normativa vigent.
d) En relació amb l’apartat anterior, l’atenció docent específica serà d’un
mínim de sis hores setmanals i un màxim de setze, de l’horari setmanal dels
alumnes de referència. En tot cas, sempre s’haurà de respectar l’aplicació del
Decret 92/1997, quant a l’ús del mínim del 50% de català com a llengua d’ensenyament i comunicació.
e) Aquestes actuacions, desenvolupades en l’etapa de l’educació infantil,
o bé en el primer cicle de l’educació primària, en cas que l’infant hagi iniciat
l’escolarització en aquesta etapa, a part de les decisions pedagògiques de cada
centre, es concretaran en forma d’atenció individualitzada, tallers, racons, agrupaments flexibles o grups de reforç educatiu, entre d’altres, per millorar la qualitat, mitjançant la pràctica educativa més adient, en benefici dels infants.
f) Els alumnes que rebin aquestes mesures no podran ser segregats per
motiu de llengua, i es mantindran inserits en el grup-classe de referència. Així
mateix, no s’han de veure afectats quant a les oportunitats de consecució dels
objectius educatius del currículum propi de l’etapa.
g) Sobretot dins l’educació infantil, aquestes actuacions, a part d’alguna
excepció, es desenvoluparan dins l’aula, amb més d’un professional docent i
vendran ordenades de menor a major atenció: material didàctic adaptat, suport
docent progressiu i temporal, activitats comunes amb la llengua vehicular del
grup-classe, entre d’altres.
Article 4. La Conselleria assessorarà les famílies, que opcionalment vulguin, sobre el tractament de llengües als centres educatius de les Illes Balears.
De la mateixa manera. els centres podran sol·licitar assessorament tècnic al
Departament d’Inspecció Educativa.
Article 5. Quan el nombre de sol·licituds adreçades a un centre superi la
capacitat d’atenció que el centre pot donar amb els recursos, o la situació específica del centre així ho requereixi, el director ho posarà en coneixement de la
Direcció General de Planificació i Centres, que resoldrà la situació quant a l’adopció de les mesures més adients.
Article 6. Aquestes mesures d’atenció específiques es recolliran dins el
marc general de planificació del centre, s’especificaran en la programació general anual i, si n’és el cas, dins el pla de suport del centre.
Article 7. Els alumnes que hagin rebut atenció educativa d’acord amb les
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mesures referides en aquesta Ordre han de ser objecte d’un seguiment per part
del tutor o mestre responsable, per tal de poder avaluar-ne l’aplicació. Aquesta
avaluació s’haurà de reflectir a la memòria de final de curs.
Disposició addicional primera
Es faculten les direccions generals d’Administració i d’Inspecció
Educativa, de Planificació i Centres, de Política lingüística i d’Ordenació i
Innovació, perquè dictin les instruccions necessàries per fer efectives les disposicions previstes en aquesta Ordre.
Disposició addicional segona
Aquesta Ordre s’aplicarà de forma progressiva a partir del curs 2004/05
en els centres i cursos que determinarà mitjançant resolució el conseller
d’Educació i Cultura.
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Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent a la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o recurs de reposició
davant aquesta Conselleria de conformitat al que es disposa a l’art. 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
EL CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
Francesc Fiol Amengual
Palma, 10 de setembre de 2004.

Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà de la publicació en el BOIB.

—o—

Palma, 13 de setembre de 2004
El conseller d’Educació i Cultura
Francisco J. Fiol Amengual

—o—
Num. 16465
Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es du a
terme el procediment de modificació del concert educatiu al centre “Nuestra Señora de la Consolación” d’Alcúdia per al curs
2004-2005.
Vista la proposta del director general de Planificació i Centres de 7 de
setembre per la qual es proposa iniciar la modificació del concert educatiu subscrit amb el centre Nuestra Señora de la Consolación d’Alcúdia.
Atès que la Comissió de Centres Concertats manifestà a la seva reunió de
data 20 de juliol la seva conformitat a la concertació de l’esmentada aula sempre que aquesta fos autoritzada.
Vist que mitjançant resolució d’aquesta conselleria de data 27 d’agost es
va autoritzar l’ampliació d’una unitat d’educació infantil al centre.
Examinada la documentació de l’expedient esmentat i complerts els tràmits procedimentals previstos en la legislació vigent, el conseller d'Educació i
Cultura, de conformitat amb el que disposen els articles 3 i 24 del Reial decret
2377/85, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques
sobre concerts educatius, com també les previsions legals del Decret 38/1998 de
20 de març, modificat pel Decret 71/1998 de 17 de juliol, d'aquesta comunitat
autònoma pels quals s'estableix el règim de concerts i convenis del segon cicle
d'educació infantil, dicta la següent

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 16488
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 8 de
setembre de 2004, per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 28 de juny de 2004 en matèria de serveis d’informació jove i s’amplia el crèdit inicialment
assignat.
Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 28 de
juny de 2004 (BOIB núm. 93, de 3 de juliol), es va obrir la convocatòria per concedir subvencions en matèria de serveis d’informació jove.
D’acord amb l’apartat 2 de la resolució de convocatòria esmentada, el
crèdit assignat inicialment a càrrec de la partida 23201.323A01.46000.00 era de
69.000 euros. Segons l’apartat 5 de la resolució de convocatòria, el termini per
presentar sol·licituds acaba el 20 de setembre de 2004.
Atès que el crèdit inicialment assignat en la convocatòria és insuficient i
atès que hi ha crèdit disponible, s’ha considerat adient ampliar el crèdit inicialment assignat en 13.246 euros.
Per tot això, a proposta del director general de Joventut; vists els informes
favorables del Servei Jurídic de la conselleria de Presidència i Esports, de la
Direcció General de Pressupostos i de la Intervenció General, i en ús de les
facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

1. Ampliar en 13.246 euros el crèdit inicialment assignat en la Resolució
de la consellera de Presidència i Esports de 28 de juny de 2004, per la qual es
va obrir la convocatòria per concedir subvencions en matèria de serveis d’informació jove, amb càrrec de la partida pressupostària 23201.323A01.46000.00,
quedant en un total de 82.246 euros.

Primer. Aprovar la modificació dels concerts educatius amb el centre privat Nuestra Señora de la Consolación d’Alcúdia.

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

Segon. El nombre d'unitats concertades per nivells que tindran a partir del
curs 2004/05 seran:

D’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, contra
aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, segons l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat.

Nivell educatiu

Unitats

Educació infantil
Educació primària
ESO I
ESO II

4
6
2
2

Tercer. El director general de Planificació i Centres notificarà als interessats el contingut d'aquesta Resolució, com també la data, el lloc i l'hora en què
hauran de comparèixer per signar el document administratiu del concert educatiu. Entre la notificació i la signatura del document hi haurà un termini mínim
de quaranta-vuit hores.
Quart. Les modificacions dels concerts educatius aprovades per aquesta
Resolució s'han de formalitzar mitjançant diligència que subscriuran el conseller d'Educació i Cultura i els titulars dels centres corresponents o la persona
amb representació legal degudament acreditada.

Palma, 8 de setembre de 2004
La consellera de Presidència i Esports
Maria Rosa Puig Oliver

—o—

