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CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Num. 6521
Acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2008, d’aprovació
definitiva del projecte ‘Desdoblament de via entre les estacions
d’Inca i Enllaç’ i declaració d’urgent ocupació dels terrenys
afectats per la necessària expropiació
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta del, conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2008,
adopta entre altres l’acord següent:
‘Primer. Aprovar definitivament el projecte ‘Desdoblament de via entre
les estacions d’Inca i Enllaç’, aprovació que duu implícita, d’acord amb el que
disposa l’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa, la utilitat pública en relació amb l’expropiació dels béns necessaris.
Segon. Notificar aquest Acord a tots els propietaris afectats per l’expropiació i remetre’ls una còpia dels informes emesos respecte de les seves al·legacions.
Tercer. Declarar, de conformitat amb el que disposa l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa i 56 del seu Reglament, la urgent ocupació dels terrenys
i béns afectats per l’expropiació a què dóna lloc aquest projecte, així com dels
terrenys i béns que puguin ser indispensables per a previsibles ampliacions del
projecte de què es tracta, declaració que està implícita en l’aprovació del projecte, segons l’article 6.2 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector
ferroviari, i l’article 13.1 del Reial decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament del sector ferroviari.
Quart. En compliment del que disposa l’esmentat article 56.1 del
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, motivar aquest procediment excepcional acordat en el punt anterior en una important millora de l’explotació, la
regularitat, la seguretat i la comoditat del servei, inajornable, ateses les molèsties que representa l’actual sistema ferroviari en el tram en qüestió, que provoca temps d’espera i per tant la demora del servei.
Cinquè. Significar que, en compliment també del mateix fonament legal,
s’ha practicat la informació pública exigida a l’efecte de declaració d’urgent
ocupació i que s’han presentat, pel que fa a l’expropiació, errors de titularitat,
els quals s’han incorporat a l’expedient d’expropiació, i altres qüestions, sense
que s’hagi manifestat en cap de les al·legacions oposició al procediment d’urgència que s’acorda.
Sisè. Facultar Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), beneficiari de l’expropiació, perquè faci les tramitacions necessàries per a la contractació de l’execució de les obres que comprèn el projecte aprovat en el primer punt.
Setè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquest Acord es pot interposar, potestativament, davant el mateix
Consell de Govern, un recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà d’haver-se notificat, o directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJIB en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver-se notificat.’
El Secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
Palma, 11 d’abril de 2008

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6364
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 8 d’abril de
2008, de nomenament de membres del Consell de Direcció del
Consorci de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears
Per Acord del Consell de Govern de dia 22 d’abril de 2005 es va aprovar
la modificació dels estatuts del Consorci de l’Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 3 de maig de 2005). L’article 13.1 estableix que el Consell de Direcció, màxim òrgan de govern del Consorci, estarà
format, entre d’altres, per dos representants designats pel president del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears.
Per Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 3 de novembre de 2003
(BOIB núm.156, d’11 de novembre de 2003), es va procedir al nomenament
dels representants del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears en el
Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
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(AQUIB).
L’article 13.4 dels estatuts de l’AQUIB preveu que els membres del
Consell de Direcció cessaran quan siguin revocats com a vocals per les persones o òrgans que els varen designar.
Vist l’Acord del Ple del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears de dia 4 d’abril de 2008, de nomenament de dos membres al Consell de
Direcció de l’AQUIB.
Atès que l’article 13.2 dels estatuts de l’AQUIB preveu que el president i
els vocals del Consell de Direcció seran nomenats per la consellera d’Educació
i Cultura i el nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per això, dict la següent
Resolució
1.Nomenar el Sr. Andreu Crespí Plaza i el Sr. Joan Manel Martí Llufriu
membres del Consell de Direcció del Consorci de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, els quals substitueixen el Sr. Miquel Triola
Fort i el Sr. Antoni Verd Noguera, als quals s’agraeixen els serveis prestats.
2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 8 d’abril de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 6365
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de dia 2 d’abril de 2008 per la qual es
convoca la prova lliure per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria i se’n concreten aspectes sobre l’organització
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4
de maig), en l’article 68.2 estableix que correspon a les administracions educatives, dins l’àmbit de les seves competències, organitzar periòdicament proves
per a què les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol
de graduat en educació secundària, sempre que hagin assolit les competències
bàsiques i els objectius de l’etapa.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 31 de maig de 2001 (BOIB
núm. 68, de 7 de juny) estableix les normes per a la regulació i l’ordenació d’una
prova lliure, perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària, a les Illes Balears.
El Decret 11/2007, d’11 de juliol (BOIB núm. 104, de 12 de juliol) estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En l’article
2.5.d s’estableix que l’educació de persones adultes és competència de la
Direcció General Formació Professional i Aprenentatge Permanent,
De conformitat amb la normativa indicada,
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten determinats aspectes de l’organització de la prova lliure per obtenir el títol de graduat en educació secundària, en la convocatòria de l’any 2008.
2. Incloure aquestes instruccions com a Annex 1 a aquesta Resolució.
Segon
Convocar una prova lliure per obtenir el títol de graduat en educació
secundària, de conformitat amb les instruccions que figuren a l’Annex 1.
Tercer
1. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al BOIB.
2. Disposar que els centres han de fer pública aquesta Resolució amb
l’Annex corresponent.
3. Aquesta Resolució també ha d’estar disponible a la pàgina web de la
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
(http://dgfpap.caib.es).
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Quart
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini
d’un mes a comptar des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu
l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).
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consti les matèries aprovades corresponents al camp de coneixement que es vulgui convalidar i que s’assenyalen a l’Annex 4 de l’Ordre de 31 de maig de 2001
(BOIB núm. 68 de 7 de juny). Per això, se n’ha d’aportar l’original de la pàgina 24 i una fotocòpia que el centre receptor ha de compulsar.
d) Les persones que demanen l’adaptació de les condicions en què s’han
de realitzar les proves, ateses les seves condicions físiques i/o sensorials, han de
presentar el certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que
tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

Cinquè
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey
Palma, 2 d’abril de 2008
ANNEX 1
Instruccions
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per desenvolupar
la prova lliure que s’ha de fer en els centres d’educació de persones adultes de
les Illes Balears en aquesta convocatòria, de conformitat amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 31 de maig de 2001 (BOIB núm. 68, de 7 de
juny) per la qual es dicten normes per a la regulació i l’ordenació d’una prova
lliure, perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el
títol de graduat en educació secundària, a les Illes Balears.
Article 2
Centres que han de fer proves lliures
Els centres d’educació de persones adultes autoritzats per fer l’esmentada
prova són els que s’enumeren a continuació:
CEPA Alcúdia. C/ Bennàssar, 8. Alcúdia. Tel. 971 54 84 88
CEPA Son Canals. C/ de Son Canals, 10. Palma. Tel. 971 25 04 79
CEPA Mancomunitat des Pla. C/ de s’Escorxador, s/n. Vilafranca. Tel. 971
83 21 44
CEPA Joan Mir i Mir. C/ de Sant Joan, 10. Maó. Tel. 971 36 47 58
CEPA Pitiüses. C/ de Lleó, 8. Eivissa. Tel. 971 30 53 68
Article 3
Requisits per a la inscripció
Es poden inscriure per a la realització d’aquesta prova les persones que
tenguin 18 anys complerts en el moment de formalitzar la matrícula.
Article 4
Formalització de la sol·licitud d’inscripció
1. La sol·licitud s’ha de formalitzar en el model de sol·licitud que han de
facilitar els centres d’educació de persones adultes autoritzats per fer la prova.
També es pot trobar el model a la pàgina web de la Direcció General de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent (http://dgfpap.caib.es).
2. Les persones que per les seves condicions físiques i/o sensorials necessitin una adaptació de les condicions en què s’han de realitzar les proves, ho han
de fer constar a la sol·licitud.

Article 5
Termini d’inscripció per fer la prova
La inscripció per fer la prova lliure s’ha de formalitzar del 12 al 30 de
maig de 2008, ambdós inclosos en els centres autoritzats en l’article 2 d’aquestes instruccions.
Article 6
Data i horari de celebració de la prova
1. La prova s’ha de fer el dia 19 de juny de 2008 i s’ha de realitzar en sessions de matí i d’horabaixa.
La sessió del matí s’ha d’iniciar a les 9.30 hores i ha de finalitzar a les 14
hores, amb la distribució horària següent:
a) De 9.30 a 11.00 h: prova del camp de coneixement de matemàtiques.
b) D’11.15 a 12.30 h: prova del camp de coneixement de natura.
c) De 12.45 a 14.00 h: prova del camp de coneixement de societat.
A la sessió d’horabaixa, que ha de començar a les 17.00 h i ha de finalitzar a les 19.00 h, s’ha de fer la prova escrita corresponent al camp de coneixement de comunicació. Els aspirants no poden dur diccionaris per fer la prova.
L’idioma estranger corresponent a aquesta convocatòria és l’anglès.
2. Durant el desenvolupament d’aquesta prova escrita, s’ha de comunicar
als aspirants el dia que s’ha de publicar al tauler d’anuncis del centre una llista
amb els qui hagin superat la part escrita de les proves de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura, en la qual s’ha d’assenyalar el dia i
l’hora en què han de comparèixer a fer la part de la prova corresponent a coneixements orals.
Article 7
Composició dels tribunals de la prova
La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
ha de nomenar els membres dels tribunals. La composició ha de ser la d’un president i quatre vocals, un dels quals hi ha d’actuar com a secretari.
Article 8
Criteris d’avaluació de la prova
1. A les proves s’han de valorar les capacitats expressades en els objectius
generals propis de la formació bàsica de persones adultes publicats en l’Ordre
19 de juliol de 2002 (BOIB, núm. 94 de 6 d’agost). Els resultats de l’avaluació
han d’anar acompanyats d’una qualificació numèrica, sense emprar decimals, i
s’han d’aplicar les correspondències següents:
a) Insuficient: 1, 2, 3, 4
b) Suficient: 5
c) Bé: 6
d) Notable: 7, 8
e) Excel·lent: 9, 10

3. A la sol·licitud esmentada, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Per als alumnes que no s’hagin presentat hi ha de figurar: NP
a) Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació original i fotocòpia del document oficial d’identificació (DNI, NIE, passaport...) de què es disposi, que el centre receptor ha de
compulsar amb l’original.
b) Les persones que tenguin aprovat algun camp de coneixement de quart
curs d’ESPA, ho han d’acreditar mitjançant el llibre d’escolaritat o una certificació del centre on s’hagi superat.
c) Les persones que puguin convalidar algun camp de coneixement aprovat a quart d’ESO, ho han d’acreditar presentant el llibre d’escolaritat, en el qual

3. Els aspirants que tenguin aprovats els quatre camps de coneixement han
de ser proposats per a l’expedició del títol de graduat en educació secundària
obligatòria i se’ls ha d’expedir una certificació.
4. Els aspirants que no obtenguin el graduat en educació secundària obligatòria, però que superin algun camp de coneixement, han de rebre una certificació que ho acrediti. Les qualificacions positives obtingudes són vàlides per a
posteriors convocatòries o per seguir l’educació secundària per a persones adultes en un dels centres autoritzats per la Conselleria d’Educació i Cultura.
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El director general
Miquel Mestre Morey

Nacionals de Formació Professional, representa un incentiu per a tots aquells
alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica.

Palma, 2 d’abril de 2008

Per tot això, atesa la proposta definitiva del Jurat de Selecció i la proposta de Resolució elevada pel director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 28 de març per la qual es proposen els alumnes per
a l’obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica de
Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2006/2007, dict la següent

—o—
Num. 6431
Resolució del director general de Planificació i Centres amb
relació a la sol·licitud de dimissió de la directora de l’IES Biel
Martí de Ferreries
Antecedents
1. Amb data de 8 de febrer de 2008 (NRE 10436/2008, de 15 de febrer),
la Sra. Dolores Osuna Cerezo, directora de l’IES Biel Martí de Ferreries ha adreçat un escrit al director general de Planificació i Centres amb què sol·licita que
li sigui admesa la dimissió del seu càrrec directiu.
2. Un cop examinat els motius i els documents al·legats per acreditar la
seva sol·licitud s’ha comprovat que l’esmentada sol·licitud és justificada.
Fonaments de dret
1. L’article 138 b. i els preceptes concordants de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació.
2. Els articles 14.2, 16.3 i els preceptes concordants de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de març de 2007, per la qual s’aproven les bases
per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres
docents públics.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Acceptar la sol·licitud de renúncia de la Sra. Dolores Osuna Cerezo al
seu càrrec com a directora de l’IES Biel Martí de Ferreries amb efectes de 30 de
juny de 2008.
2. Disposar igualment el cessament de l’equip directiu del centre amb
efectes de 30 de juny de 2008.
3. Comunicar la dimissió al director general de Personal Docent per tal
que procedeixi al nomenament d’un nou director.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .
Palma, 31 de març de 2008
El director general
Miquel Martorell Mas

—o—
Num. 7213
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 10 d’abril de
2008 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de
Formació Professional Específica de Grau Superior en l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al
curs 2006/2007
L’Ordre ECD/1696/2002, d’1 de juliol, per la qual es creen els Premis
Nacionals de Formació Professional i s’estableixen a aquest efecte els requisits
per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Formació Professional (BOE
núm. 160, de 5 de juliol), disposa, en el punt 3, apartat 1, que podran concórrer
als Premis Nacionals de Formació Professional els alumnes que hagin resultat
ser mereixedors dels Premis Extraordinaris convocats per la seva comunitat
autònoma d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre.
La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 15 de gener de 2008
per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional
Específica de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponents al curs 2006/2007 (BOIB núm. 14, de 29 de gener 2008).
La convocatòria anual dels Premis Extraordinaris de Formació
Professional, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis

RESOLUCIÓ
Primer
Adjudicar els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica
de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
corresponents al curs 2006/2007 als dotze alumnes que s’indiquen a l’Annex
d’aquesta Resolució.
Segon
1 Cada alumne premiat ha de rebre de la Conselleria d’Educació i Cultura
un diploma acreditatiu d’aquesta distinció, així com 600 euros que s’han de fer
efectius amb càrrec a la partida pressupostària 13901/421G01/48000/00 dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2008.
2 Aquesta distinció ha de ser anotada, mitjançant diligència del secretari
del centre on es va realitzar la inscripció, en l’expedient acadèmic i en el llibre
de qualificacions de Formació Professional dels alumnes que ha obtingut un
Premi Extraordinari.
3 Per tal de poder fer efectiva la quantia econòmica del Premi, les persones interessades han d’emplenar i de signar l’imprès TG002 degudament segellat per l’entitat bancària i presentar-lo, acompanyat d’una fotocòpia del DNI, a
la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent abans
de dia 30 de juny de 2008.
Tercer
Els premiats poden optar, prèvia inscripció, a concórrer al Premis
Nacionals de Formació Professional que convoqui el Ministeri d’Educació i
Ciència.
Quart
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
D’acord amb el que estableix 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 la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat
en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 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 un 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 d’haver-se publicat.
Palma, 10 d’abril de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

ANNEX
Relació d’alumnes que han obtingut un Premi Extraordinari de Formació
Professional Específica de Grau Superior corresponent al curs 2006/2007

