BOIB

9 PASSIUS FINANCERS
90 EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN MONEDA NACIONAL
900 A curt termini
901 A llarg termini
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
910 A curt termini d’ens del sector públic
911 A llarg termini d’ens del sector públic
912 A curt termini d’ens que no pertanyen al sector públic
913 A llarg termini d’ens que no pertanyen al sector públic
92 EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN MONEDA ESTRANGERA
920 A curt termini
921 A llarg termini
93 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA ESTRANGERA
930 A curt termini
931 A llarg termini
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes

ANNEX 5
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS
EXERCICI 2009
MODIFICACIÓ DE LES CLASSIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SECCIÓ
DENOMINACIÓ

CLASSIFICACIÓ AFECTADA(1)
( ) CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
( ) CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/PROGRAMES
( ) CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
( ) Ingressos
( ) Despeses

ALTA/MODIFICACIÓ

31-05-2008

Num. 76
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CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Num. 9563
Resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de
20 de maig de 2008, per la qual es designa el tribunal qualificador de les proves de constatació de la capacitació professional
per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i transport interior i internacional de viatgers
Per Resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 24
d’abril de 2008 (BOIB núm. 63, de 8 de maig de 2008), es convocaren les proves per a la constatació de la capacitació professional per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies, i transport interior i
internacional de viatgers, que s’han de dur a terme en l’àmbit territorial de
Mallorca.
S’ha de designar el tribunal qualificador dels exercicis i indicar la data,
l’hora i el lloc de realització, segons l’article 7 de l’Ordre del Ministeri de
Foment de 28 de maig de 1999 (BOE núm.139, de 11 de juny de 1999).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Designar els membres del Tribunal.
President:
Antoni Verger Martínez
Secretària:
Maria Antònia Rotger Frau
Vocals:
Rafaela M. Fornés Barceló
Antònia Gual Llinás
Maria Vicenta Cerdá Ferrer de Sant Jordi
Francisca Reus Beltrán
Presidenta suplent:
Secretària suplent:

Francisca Reus Beltrán
Rafaela M. Fornés Barceló

2. Fixar les dates de les proves, que s’han de realitzar en el lloc i les hores
següents:
Data: 23 de juny de 2008
Hores:
16.00 h Transport interior i internacional de mercaderies. Primera part
18.30 h Transport interior i internacional de mercaderies. Segona part
Lloc: Institut Madina Mayurqa (C/ de Miquel Arcas, 4 Palma)
Data: 24 de juny de 2008
Hores:
16.00 h Transport interior i internacional de viatgers. Primera part
18.30 hTransport interior i internacional de viatgers. Segona part
Lloc: Institut Madina Mayurqa (C/ de Miquel Arcas, 4 Palma)
Tots els components d’aquest Tribunal que participen en les sessions
tenen dret a percebre una indemnització per sessió, d’acord amb el que preveu
la Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008.
Palma, 20 de maig de 2008
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

Codi proposat
Codi anterior (2)

—o—
EXPLICACIÓ DEL CONTINGUT DEL NOU CODI

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

OBJECTE I MOTIVACIÓ DE LA PROPOSTA

______________________________________
(1) Cal emplenar fixes diferents per a cadascuna de les classificacions
(2) Cal emplenar-lo si es proposa una modificació

—o—

Num. 9555
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de maig de
2008 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius
de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen
en la modalitat d’ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears
El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt
rendiment, publicat en el BOE núm. 177 de 25 de juliol, defineix i regula aquestes dues condicions esportives i estableix mesures per fomentar la integració
d’aquests esportistes en el sistema educatiu, entre altres aspectes.
A la lletra a de l’article 9.3 del Reial decret esmentat es determina que les
administracions educatives han de reservar, com a mínim, el cinc per cent de les
places ofertes en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior per als
esportistes que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment i
que compleixin els requisits acadèmics corresponents.
Per fer efectiva la reserva de places esmentada, a proposta de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent i fent ús de les
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facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article primer
Modificació d’articles
Es modifiquen l’article 4 i l’article 30 de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment
d’admissió i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments
presencials als centres educatius de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 6 de
maig). La nova redacció és la següent:

31-05-2008

d’accés amb requisits acadèmics per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment. Les sol·licituds dels esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que no
obtenguin la plaça o places reservades s’han de baremar amb les de la resta de
persones interessades a accedir a les places del torn d’accés amb requisits acadèmics.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 de maig de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

Article 4
Places dels cicles formatius que s’han d’oferir
1. Pel que fa al nombre de places que s’han d’oferir a cada torn d’accés
als cicles formatius, s’ha d’observar el que s’estableix en l’article 18 de l’Ordre
del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2002, per la qual es regula el funcionament dels cicles de formació professional específica que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials a les Illes Balears. A més,
s’ha de tenir en compte el que preveu aquesta Ordre amb referència a la reserva
de places per a persones amb discapacitat i per a esportistes d’alt nivell o d’alt
rendiment.
2. L’òrgan competent en matèria de formació professional pot establir que
un cicle concret que s’imparteix en un centre educatiu tengui un altre percentatge de reserva de places per a persones que hi accedeixen mitjançant prova, ateses les circumstàncies de l’alumnat, de l’entorn del centre educatiu o d’altres
circumstàncies.
Article 30
Admissió i adjudicació de places en determinats cicles per als esportistes
d’alt nivell o d’alt rendiment
1. La Conselleria d’Educació i Cultura determina el nombre de places que
reserva en els cicles formatius per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.
2. Les places que es reserven corresponen al torn d’accés amb requisits
acadèmics.
Article segon
Modificació de l’Annex 2
S’afegeix el punt 1 bis a l’Annex 2 de l’Ordre de la consellera d’Educació
i Cultura de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment d’admissió
i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials als
centres educatius de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 6 de maig). La redacció és la següent:
1 bis. Criteris per adjudicar la plaça o les places reservades en el torn d’accés amb requisits acadèmics per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment:
Els criteris per adjudicar la plaça reservada per a persones amb discapacitat en el torn d’accés amb requisits acadèmics que es preveuen al punt 1 d’aquest
Annex són d’aplicació per adjudicar la plaça o les places reservades en el torn
d’accés amb requisits acadèmics per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment. Les sol·licituds dels esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que no
obtenguin la plaça o places reservades s’han de baremar amb les de la resta de
persones interessades a accedir a les places del torn d’accés amb requisits acadèmics.
Article tercer
Modificació de l’Annex 3
S’afegeix un punt 1 bis a l’Annex 3 de l’Ordre de la consellera d’Educació
i Cultura de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment d’admissió
i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials als
centres educatius de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 6 de maig). La redacció és la següent:
1 bis. Criteris per adjudicar la plaça o les places reservades en el torn d’accés amb requisits acadèmics per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment:
Els criteris per adjudicar la plaça reservada per a persones amb discapacitat en el torn d’accés amb requisits acadèmics que es preveuen al punt 1 d’aquest
Annex són d’aplicació per adjudicar la plaça o les places reservades en el torn
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Num. 9549
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 20 de maig de
2008 de modificació de Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de 9 de maig de 2008 per la qual es dicten instruccions
per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles
formatius de formació professional per al curs escolar 20082009
El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt
rendiment, publicat en el BOE núm. 177 de 25 de juliol, defineix i regula aquestes dues condicions esportives i estableix mesures per fomentar la integració
d’aquests esportistes en el sistema educatiu, entre altres aspectes.
A la lletra a de l’article 9.3 del Reial decret esmentat es determina que les
administracions educatives han de reservar, com a mínim, el cinc per cent de les
places ofertes en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior per als
esportistes que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment i
que compleixin els requisits acadèmics corresponents.
Per fer efectiva la reserva de places esmentada, a proposta de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent i fent ús de les
facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
Article primer
Es modifica la redacció de la lletra e de l’article 12.1 de la Resolució de
la consellera d’Educació i Cultura de 9 de maig de 2008 per la qual es dicten
instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles
formatius de formació professional per al curs escolar 2008-2009. La nova
redacció és la següent:
e) Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, que vulguin accedir a la
plaça que tenen reservada a cadascun dels cicles formatius de grau mitjà o a les
dues places reservades en el cicle formatiu de grau mitjà Conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi natural (AFD21) que s’imparteixen a les Illes
Balears, han d’aportar la documentació que acrediti aquesta condició.
Article segon
Es modifica la redacció de la lletra d de l’article 13.1 de la Resolució de
la consellera d’Educació i Cultura de 9 de maig de 2008, esmentada abans. La
nova redacció és la següent:
d) Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que vulguin accedir a la
plaça que tenen reservada a cadascun del cicles formatius de grau superior que
s’imparteixen a les Illes Balears han d’aportar la documentació que acrediti
aquesta condició.
Article tercer
Es dóna una nova redacció a l’article 40 de la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 9 de maig de 2008 esmentada amb anterioritat. La nova
redacció és la següent:
Article 40
Places reservades per als esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment
Es reserva una plaça a cadascun dels cicles formatius de grau mitjà i dues
places al cicle formatiu de grau mitjà Conducció d’activitats fisicoesportives en
el medi natural (AFD21) i una plaça a cadascun dels cicles formatius de grau
superior que s’imparteixen a les Illes Balears per a les persones que acreditin la

