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Per a la valoració de qualsevol curs, s’haurà d’acreditar que s’ha superat
amb aprofitament.

05-10-2006

vocatòria no existeixin places escolars suficients per a les necessitats de lapoblació resident.

Si s’ha assistit més d’una vegada a un mateix curs es valorarà un sol cop.

b) La demanda no atesa per manca de places ofertes en el centre sol·licitant, en el període de temps previ que es determini.

La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat és de 7 punts.

c) Que el centre sol·licitant de l’ampliació només tengui una línia.
d) Que les obres objecte de subvenció s’adrecin a completar línies educatives del centre docent al qual fan referència.

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 17666
Resolució del conseller d’Interior de 12 de setembre de 2006, per
la qual se sotmet a audiència i informació pública el projecte de
decret pel qual es regula el Registre d’opció língüística dels ciutadans.
Mitjançant la Resolució del conseller d’Interior de 29 de maig de 2006 es
va ordenar l’inici del procediment d’elaboració d’un decret pel qual es regularà
el registre d’opció língüística dels ciutadans i es va designar la Direcció General
de Funció Pública com a òrgan responsable del procediment d’elaboració d’aquest decret.
Atès que la disposició esmentada afectarà els drets i els interessos de ciutadans i entitats en les seves relacions amb l’Administració autonòmica, i de
conformitat amb els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern
de les Illes Balears, i de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú

e) Que sigui una cooperativa d’ensenyament.
La relació cost/nombre de places noves que es creïn en el projecte.
a) Les que determini la convocatòria i que objectivament guardin relació
amb les necessitats d’escolarització o la qualitat de l’educació obligatòria a les
Illes Balears.
b) Que el centre tingui aules d’integració d’alumnes amb necessitats educatives especials i d’atenció a la diversitat
c) Impulsar la matriculació en el centre d’alumnat immigrant i amb necessitats educatives especials.
d) El termini d’execució de les obres.
Ha de dir:
a) Que a les àrees geogràfiques que es determinin a la resolució de convocatòria no existeixin places escolars suficients per a les necessitats de la
població resident.
b) La demanda no atesa per manca de places ofertes en el centre sol·licitant, en el període de temps previ que es determini.
c) Que el centre sol·licitant de l’ampliació només tengui una línia.
d) Que les obres objecte de subvenció s’adrecin a completar línies educatives del centre docent al qual fan referència.
e) Que sigui una cooperativa d’ensenyament.

Resolc:
f) La relació cost/nombre de places noves que es creïn en el projecte.
1.Sotmetre l’esborrany del projecte de decret pel qual es regularà el registre d’opció língüística dels ciutadans, a audiència i informació pública, el qual
estarà a disposició de les persones, entitats i organismes interessats, per a la seva
consulta, a les oficines de la Direcció General de Funció Pública, carrer de
Francesc Salvà, s/n, Es Pinaret, Es Pont d’Inca (Marratxí).
2.Fixar el termini d’audiència i informació pública en quinze dies hàbils
des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. Les al·legacions o els suggeriments s’han de presentar en el
Registre General de la Conselleria d’Interior, carrer de Francesc Salvà, s/n, Es
Pinaret, Es Pont d’Inca (Marratxí), o a qualsevol dels llocs que determina 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.
El conseller d’Interior,
José María Rodríguez Barberá

g) Les que determini la convocatòria i que objectivament guardin relació
amb les necessitats d’escolarització o la qualitat de l’educació obligatòria a les
Illes Balears.
h) Que el centre tingui aules d’integració d’alumnes amb necessitats educatives especials i d’atenció a la diversitat
i) Impulsar la matriculació en el centre d’alumnat immigrant i amb necessitats educatives especials.
j) El termini d’execució de les obres.
Palma, 26 de setembre de 2006
Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

Marratxí, 12 de setembre de 2006

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 17343
Correcció d’errades de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura, de 19 de juliol de 2006,amb núm d’edicte 13727 i publicat al BOIB 102 de 22-07-2006, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació
de places escolars a centres docents concertats.
Advertida una errada en la publicació de l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura, de 19 de juliol de 2006, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació de places escolars a centres
docents concertats, en la seva versió catalana (publicada al Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 102 de 22 de juliol), es procedeix a corregir aquesta errada
d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A l’article 3.2, on diu:
a) Que a les àrees geogràfiques que es determinin a la resolució de con-

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 17445
Correcció d’errors de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca d’1 de setembre de 2006 per la qual es regulen les activitats a desenvolupar dins la reserva marina de la Badia de Palma,
compresa entre el Club Nàutic de s’Arenal i el Cap de Regana.
Atès que s’ha advertit una errada en la publicació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’1 de setembre de 2006, per la qual es regulen les
activitats a desenvolupar dins la reserva marina de la Badia de Palma, compresa entre el Club Nàutic de s’Arenal i el Cap de Regana, núm. edicte 16162
(BOIB núm. 128 de 12-09-2006), es procedeix a efectuar l’oportuna rectificació.
En l’apartat setè de l’exposició de motius
On diu:
Per tot això, un cop escoltada la Comissió de seguiment i revisada la proposta de regulació amb els sectors afectats, d’acord amb les facultats que m’atribueix el Decret 91/1997, de 4 de juliol, i a proposta del director general de
Pesca, dict la següent

