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el procediment d'auditoria, els òrgans corresponents de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

09-04-2005

en els termes que consten en les escriptures públiques atorgades davant el notari de Palma Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol el 24 de febrer de 2005, amb números de protocol 836 i 837, respectivament.

Palma, 4 d'abril de 2005
La secretaria del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—

Segon. Ordenar que es publiqui aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.»
Palma, 4 d'abril de 2005
La secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 5901
Resolució de la Directora General de Funció Pública per la qual
s’acorda remetre al jutjat contenciós administratiu núm. 1 de
palma l’expedient administratiu de les actuacions 19/2005, tramitades pel procediment abreujat, i se cita a termini les persones
interessades en el procediment per tal que puguin presentar-se
davant el jutjat
Atès que els senyors Antonio Nicolau Gual i Rafael Estarellas Benestar
han interposat un recurs contenciós administratiu, actuacions núm. 19/2005, que
es tramiten pel procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Palma, contra l’acte administratiu que consisteix suposadament en
resolució de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es desestima la
sol·licitud dels demandants de convalidació del Curs de major de policia local
amb els cursos d’altres categories dels cossos de policia local.
Atès el que disposa l’article 49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de
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 13 de gener,
RESOLC
1. Acordar remetre, per còpia autentificada, completa, foliada i indexada,
l’expedient administratiu de les actuacions 19/2005, tramitades pel procediment
abreujat, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, en el recurs contenciós administratiu interposat pels senyors Antonio Nicolau Gual i Rafael
Estarellas Benestar contra l’acte administratiu d’11 de novembre de 2004, que
consisteix suposadament en resolució de l’Escola Balear d’Administració
Pública per la qual es desestima la sol·licitud dels demandants de convalidació
del Curs de major de policia local amb els cursos d’altres categories dels cossos
de policia local.
2. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
esmentat per tal que puguin comparèixer davant el Jutjat en qualitat de demandades en el termini de nou dies, comptadors des del dia següent al de la publicació de la present resolució, tot informant-los que si es personen fora del termini indicat, se’ls tindrà per part per als tràmits no preclosos, i que en tot cas,
es continuarà el procediment pels tràmits establerts i no es practicarà cap notificació a aquells que no s’hagin personat al procés.
3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 31 de març de 2005
La directora general de Funció Pública
María Luísa Ginard Nicolau

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 5937
Acord del Consell de Govern del dia 1 d'abril de 2005, pel qual
s'aprova la modificació dels estatuts i del reglament del procediment regulador de designació de membres dels òrgans de govern
de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Balears, 'Sa Nostra'
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació, en sessió celebrada el dia 1 d'abril de 2005,
adoptà, entre altres, l'Acord següent:
«Primer. Aprovar la modificació parcial del Reglament del procediment
regulador de designació de membres dels òrgans de govern i dels Estatuts de la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Balears, 'sa Nostra', acordada per
l'Assemblea General d'aquesta entitat en la sessió del 17 de desembre de 2004,

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 5633
Resolució de la directora general de Treball, de data 21-03-2005,
per la qual es fa públic el conveni col·lectiu de l’empresa ‘Club
Nàutic S’Arenal’
Secció IV (Ordenació Laboral)
Referència:
Convenis col·lectius
Expedient: 112 (Llibre 3, assentament 6)
Codi del conveni: 0702222La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa
‘Club Nàutic S’Arenal’ (C/ Roses s/n, de S’Arenal de Llucmajor-Mallorca), han
subscrit el seu Conveni Col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art.
90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, i
l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);
RESOLC:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió negociadora.
2.- Publicar aquesta resolució, i el conveni esmentat, en el BOIB.
(Vegeu-ne el conveni a la versió castellana)
Palma, 21 de març de 2005
La directora general de Treball
Margalida G. Pizà Ginard

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5822
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 1 d'abril de 2005,
per la qual es regula el procediment per a l'autorització de centres privats que imparteixen ensenyaments per a l'obtenció de la
titulació de tècnics esportius.
Atès que la Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l'educació ens informa
que els ensenyaments esportius estan inclosos dins els ensenyaments escolars de
règim especial i autoritza el govern de l'Estat, consultades les comunitats autònomes amb competències en educació, a establir nous ensenyaments de règim
especial si la demanda social i les necessitats educatives ho requereixen.
Atès que la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del
sistema educatiu no havia configurat l'ensenyament esportiu com ensenyament
de règim especial i havia deixat la porta oberta perquè el govern de l'Estat
pogués establir nous ensenyaments de règim especial i així es va fer mitjançant
el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, del Ministeri d'Educació Cultura
i Esports que atorga a les ensenyances esportives la qualificació d'ensenyament
de règim especial.
Atès que l'esmentat Reial decret atorga al govern de la nació la competència per dictar normativa en referència a la titulació i als ensenyaments
mínims de cada modalitat de les especialitats esportives, així com els aspectes
relatius a espais i equipaments docents mínims que hauran de tenir els centres
per impartir ensenyaments teòrics i pràctics. Igualment faculta les comunitats
autònomes amb competència plena en matèria educativa per regular la resta dels
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TÍTOL II PROCEDIMENT D'AUTORITZACIÓ

Atès que el capítol V de l'esmentat Reial decret 1913/1997, ens informa
que els ensenyaments que regula es podran dur a terme en centres públics o privats dotats de recursos educatius humans i materials necessaris per a garantir
una educació de qualitat així com també que l'obertura i funcionament dels centres privats se sotmetran al principi d'autorització administrativa, la qual es concedirà sempre que reuneixin els requisits establerts per les administracions educatives.
Atès que en virtut del que es disposa al Reial decret 1817/1997 en referència al traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari, i a proposta del director general de Planificació i Centres Educatius, dict
la següent
ORDRE
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
L'obertura i funcionament de centres docents privats de l'àmbit territorial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixin ensenyaments de
règim especial regulats al Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, se sotmetrà al règim d'autorització administrativa de conformitat a la regulació prevista a la present Ordre.
Article 2
a)L'autorització d'obertura i funcionament es concedirà sempre que es
compleixin els requisits mínims d'espais i equipament docent, relació numèrica
d'alumne per unitat escolar i de titulació del professorat que es fixi pel Govern
i aquesta Conselleria per cada una de les modalitats i especialitats esportives.
b)L'autorització administrativa que s'hagi concedit a un centre s'extingirà
quan aquest deixi de complir els requisits que possibilitaren l'autorització.
Article 3
Els centres autoritzats tindran plenes facultats acadèmiques i s'inscriuran
al registre de centres docents podent donar-se la publicitat que estimin oportuna.
Article 4
a)Tota persona física o jurídica de nacionalitat espanyola o de qualsevol
altre estat membre de la Unió Europea podrà obtenir l'autorització per a l'obertura i funcionament d'un centre privat.
b)També podran obtenir aquesta autorització les persones físiques o jurídiques no corresponents a un estat membre de la Unió Europea si s'ajusten al
previst a la legislació vigent, dels acords internacionals o, en tot cas, del principi de reciprocitat.
c)No podran ser titulars d'un centre privat de formació de tècnics esportius:
1.Les persones físiques que prestin servei en l'àmbit educatiu de les administracions públiques ja sigui estatal, autonòmic o local.
2.Qui tingui antecedents penals per delictes dolosos.
3.Les persones físiques o jurídiques expressament privades de l'exercici
d'aquest dret per sentència judicial ferma.
4.Les persones jurídiques que incloguin persones físiques dels apartats
anteriors i que tinguin càrrecs executius o que siguin titulars del 20% o més del
capital social.
Article 5
Els centres privats que imparteixin els ensenyaments prevists en el Reial
decret 1913/1997, de 19 de desembre, tindran una denominació genèrica que
inclourà el terme 'centre autoritzat' per fer constar tal condició, acompanyat a la
denominació específica que serà la que figuri en el registre de centres, i no podrà
ser coincident amb cap altra d'altre centre.
Article 6
a)Els centres privats autoritzats podran impartir formació esportiva en les
diferents modalitats i especialitats, sempre que:
1.Els títols i ensenyaments mínims corresponents hagin estats establerts
de conformitat al que preveuen els articles 14,15,16,17 del Reial decret
1913/1997, de 19 de desembre.
2.Estigui aprovat el pertinent currículum de conformitat a l'article 19 de
l'esmentat Decret.
3.Els centres podran impartir els ensenyaments de grau mitjà, de grau
superior o ambdós d'una o de diverses modalitats esportives.
4.Els centres garantiran la continuïtat dels ensenyaments en cada un dels
seus graus i nivells, així com els elements bàsics de la seva avaluació, de forma
que es garanteixi la mobilitat dels alumnes entre els centres d'àmbit nacional.
b)Igualment els centres estaran obligats a impartir, en la mateixa convocatòria la totalitat dels blocs que conformen el currículum.

Article 7
a)El procediment d'autorització s'iniciarà amb la sol·licitud de la persona
interessada mitjançant instància dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura
d'aquesta comunitat.
b)La sol·licitud es podrà presentar en el registre d'aquesta Conselleria o en
qualsevol dels llocs prevists a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
c)La sol·licitud es formularà pel representant legal de la persona física o
jurídica que promogui el centre i ostentarà la seva titularitat de conformitat amb
el model que s'adjunta com annex número 1. I s'hi farà constar de forma especial:
1.Identificació de la persona física o jurídica que promou el centre.
2.La denominació específica que es proposa.
3.Els ensenyaments pels quals sol·licita autorització.
4.Nombre màxim de places escolars.
5.Horari de funcionament del centre.
d)La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la següent documentació:
1.La que acrediti la personalitat jurídica del promotor acompanyada de
l'oportú poder notarial en cas d'actuar per representació.
2.Declaració que el promotor no es troba sotmès a cap dels supòsits enumerats a l'article 4c d'aquesta Ordre.
3.Els plànols de les instal·lacions que s'hagin d'emprar.
En el supòsit que fossin necessàries obres d'adequació s'haurà de presentar el projecte corresponent.
Els plànols i els projectes s'hauran de presentar en escala 1'50 i amb identificació expressa de l'ús de cada espai.
4.El títol jurídic que justifiqui la possibilitat d'utilització dels immobles o
instal·lacions afectades.
5.Documentació acreditativa de disposar de servei mèdic, de cobertura de
seguretat així com d'un pla d'evacuació de malalts i accidentats.
6.Relació del professorat que disposarà el centre per dur a terme els ensenyaments amb indicació de la seva titulació.
7.Relació del material didàctic i equipament docent esportiu de què disposarà el centre.
Els documents relacionats als apartats 5,6 i 7 podran ser substituïts per un
compromís de portar-los abans de l'inici de les activitats una vegada autoritzat
el centre.
Article 8
Si la documentació aportada fóra incompleta o no reunís els requisits exigits, l'òrgan corresponent requerirà el sol·licitant perquè en un termini màxim de
10 dies esmeni la falta o completi la documentació amb l'apercebiment que, si
així no ho fes, es procedirà a l'arxiu de la seva sol·licitud. Aquest termini es
podrà allargar fins a 5 dies, a petició de l'interessat, quan comporti especial dificultat l'obtenció dels documents requerits.
Article 9
a)La Direcció General de Planificació i Centres Educatius remetrà la
sol·licitud i els plànols o projectes a què fa referència l'article 7, al servei de projectes, obres i supervisió, que informaran sobre l'adequació de les instal·lacions
proposades i els requisits mínims establerts.
b)Si l'informe fos desfavorable es notificarà aquesta circumstància al centre interessat, perquè esmeni les deficiències detectades o presenti les al·legacions que estimi pertinents.
c)En vista dels informes anteriors, la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius dictarà resolució sobre l'adequació de les edificacions proposades als requisits mínims que marca la legislació vigent quant a instal·lacions.
d)Aquesta resolució no posarà fi a la via administrativa.
Article 10
Una vegada realitzades, si escau, les obres necessàries, el centre instarà a
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius l'autorització d'obertura
i funcionament.
La Direcció General sol·licitarà del servei de projectes, obres i supervisió
la comprovació de les instal·lacions i obres realitzades per verificar que s'adeqüin als plànols supervisats, així com a la Direcció General d'Administració i
d'Inspecció Educativa, sobre el material didàctic i equipament docent esportiu
que han de tenir els centres i la titulació del professorat.
Article 11
La Direcció General de Planificació i Centres Educatius posarà de manifest als interessats la proposta de resolució, que elevarà al conseller perquè en el
termini de 10 dies puguin presentar les al·legacions que estimin pertinents.
Article 12
Una vegada rebudes les al·legacions a què es fa referència a l'article anterior o transcorregut el termini sense haver-les rebudes, la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius elevarà la proposta al conseller d'Educació i
Cultura, que dictarà l'ordre i concedirà l'autorització per l'obertura i funciona-
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ment del centre si compleix els requisits.
Aquesta Ordre posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Article 13
L'ordre esmentada a l'article anterior farà constar almenys:
a)El titular del centre
b)El domicili, localitat i municipi
c)Les ensenyances autoritzades
d)El nombre de places autoritzades
e)La denominació específica
f)El codi de centre

La present Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 1 d'abril de 2005
El conseller d'Educació i Cultura
Francesc J. Fiol i Amengual
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE CENTRE PRIVAT DE FORMACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS
RD 1913/1997 de 19 de desembre (BOE 230198)

TÍTOL III MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
Article 14
Es consideren com a circumstàncies que donen lloc a la modificació de
l'autorització les següents :
a)El canvi de denominació específica del centre.
b)La modificació de les instal·lacions en els supòsits d'alteració de les
dimensions dels espais que es varen avaluar en atorgar l'autorització o el canvi
d'ús o destí dels esmentats espais.
c)La modificació dels ensenyaments pels quals es va autoritzar el centre.
d)L'ampliació, reducció o substitució de les modalitats o especialitats que
foren autoritzades.
e)El canvi de titularitat del centre.
Article 15
Es consideren circumstàncies que donen lloc a una nova autorització:
a)El canvi de domicili del centre per trasllat de les instal·lacions.
b)El canvi en el grau pel qual va ser autoritzat.
c)Qualsevol altre que desvirtuï l'objecte dels ensenyaments pel qual fou
autoritzat.
Article 16
La modificació de l'autorització serà objecte d'un procediment administratiu propi i serà aprovada pel conseller d'Educació i Cultura.
Article 17
El procediment s'iniciarà a sol·licitud de l'interessat o, si escau, d'ofici. Es
tramitarà de conformitat al previst al títol II d'aquesta Ordre i la resolució que
es dicti donarà lloc a la modificació de la inscripció al registre de centres
docents.
TÍTOL IV EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
Article 18
L'autorització s'extingirà per cessament del centre en les seves activitats o
per revocació expressa per l'administració educativa.
Article 19
La sol·licitud d'extinció de l'autorització per part de l'interessat sortirà a
efectes immediats sempre que el centre no estigui impartint cap curs. En cas
contrari l'efecte de l'extinció s'iniciarà una vegada que aquest hagi acabat.
Article 20
Si el procediment d'extinció de l'autorització s'inicia d'ofici es notificarà a
l'interessat els motius pels quals s'hagi presa la decisió administrativa amb l'objecte que pugui presentar les al·legacions pertinents o esmenar les deficiències.
Transcorregut el termini sense haver-se realitzades les accions encaminades a esmenar les deficiències, l'òrgan instructor podrà acordar l'obertura d'un
període de prova.
Article 21
Instruït el procediment es donarà audiència al titular del centre i, a la vista
de les actuacions realitzades i de les al·legacions formulades, la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius formularà proposta de resolució al
conseller d'Educació i Cultura.
Article 22
L'ordre d'extinció de l'autorització tindrà efecte, en caràcter general, al
començament del curs escolar següent al de la data d'aprovació.
Es podrà disposar que els efectes de l'ordre siguin progressius amb la
intenció que els alumnes del centre no pateixin alteracions en la seva trajectòria
educativa.
Article 23
L'extinció de l'autorització es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i donarà lloc a la corresponent inscripció de baixa en el registre de centres.
DISPOSICIÓ FINAL
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Ordre d'autorització de centres privats (ANNEX I)
El/La Sr./Sra. ______________________________________________ amb
NIF _____________ i domicili en ________________________ (Balears), C/
________________________ núm.____ i CP 07___ i telèfon _________, en el
seu cas, en nom i representació de l'entitat ______________________
____________________________________ amb CIF ____________ i domiciliada a _________________, C/ _________________________ núm. ____
CP 07____.
Exposa:
Que compleix tots els requisits prevists al RD 1913/1997 de 19 de desembre
i la resta de normatives vigents que siguin d'aplicació, per obtenir l'autorització
administrativa com a centre privat per desenvolupar ensenyaments oficials de
tècnics esportius, i volem fer constar que la denominació específica del centre
serà la de _________________________
___________________________ i serà la que figurarà al Registre de Centres
docents.
Sol·licita:
Autorització administrativa per l'obertura i funcionament d'un centre docent
privat, amb un nombre màxim de ____ places escolars i un horari de funcionament de ______________, per impartir ensenyaments de règim especial per la
formació de tècnics esportius de grau mitjà i superior de la/les modalitat/s i/o
especialitat/s:
_____________________________________;
______________________________; _____________________________, i
en virtut de la normativa establerta en aquesta Ordre, aporto la següent documentació:
1.La que acredita la personalitat jurídica del promotor acompanyada de l'oportú
poder notarial en cas d'actuar per representació.
2.Declaració que el promotor no es troba sotmès a cap dels suports enumerats a
l'article 4c d'aquesta Ordre.
3.Els plànols de les instal·lacions que s'hagin d'emprar.
En el supòsit que fossin necessàries obres d'adequació s'haurà de presentar el
projecte corresponent.
Els plànols i els projectes s'hauran de presentar en escala 1'50 i amb identificació expressa de l'ús de cada espai.
4.El títol jurídic que justifiqui la possibilitat d'utilització dels immobles o
instal·lacions afectades.
5.Documentació acreditativa de disposar de servei mèdic, de cobertura de
seguretat així com d'un pla d'evacuació de malalts i accidentats.
6.Relació del professorat que disposarà el centre per dur a terme els ensenyaments amb indicació de la seva titulació.
7.Relació del material didàctic i equipament docent esportiu de què disposarà el
centre.
__________________, ___de/d' __________________de 200__
(Signatura i segell)
CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
C/ del Capità Salom, 29, 4t. 07004 Palma (IllesBalears). Tel.:971 17 65 00. Fax
971 17 65 37

—o—
Num. 5825
Resolució de la directora general de formació professional per la
qual es publica el resultat de la convocatòria per a la concessió
dels premis extraordinaris de formació professional a l'àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs
2003/04
Atesa l'Ordre ECD/1696/2002, d'1 de juliol de 2002, per la qual es creen
el Premis Nacionals de Formació Professional i s'estableixen els requisits per
concedir els Premis extraordinaris de Formació Professional a les comunitats
autònomes(BOE de 5 juliol de 2002).

