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e) La superació del segon curs de Batxillerat unificat polivalent.
f) El títol de batxiller superior.

Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

g) La superació del segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans.

Palma, 28 de juliol de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

h) La superació del tercer curs del Pla de 1963 o del segon curs de comuns
experimental dels ensenyaments d’Arts aplicades i oficis artístics.
i) El títol d’Oficialia industrial.
j) La superació d’altres estudis que hagin estat declarats equivalents a
efectes acadèmics amb qualsevol dels anteriors.
k) Tots els títols i situacions que es detallen en el punt 2 d’aquesta disposició addicional.
2. Per a l’accés als ensenyaments del grau superior o per a l’inici dels
expedients d’equiparació de les formacions i ensenyaments d’aquest grau, es pot
acreditar qualsevol dels títols o de les condicions següents:
a) El títol de batxiller establert per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
b) La superació de la prova d’accés substitutòria del requisit del títol de
batxiller per a l’accés als ensenyaments esportius de grau superior.
c) La superació del segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
d) El títol de Tècnic especialista o el títol de Tècnic superior.
e) El títol de Mestria industrial.
f) El títol de batxiller superior amb el Curs d’orientació universitària
(COU) o el Preuniversitari.
g) La superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de vinti-cinc anys.
h) Qualsevol títol universitari, de cicle llarg o de cicle curt.
i) La superació d’altres estudis que hagin estat declarats equivalents als
anteriors.

ANNEX 1
Calendari d’exhauriment de les formacions esportives d’Atletisme, d’Handbol
i DE Bàsquet a què fa referència la disposició transitòria primera del Reial
decret 1913/1997
L’any acadèmic 2008-2009, es pot impartir el segon i tercer nivell de les
formacions esportives a què fa referència la disposició transitòria primera del
Reial decret 1913/1997, que obtenguin l’autorització de la Direcció General
d’Esports i que corresponen a la modalitat de Bàsquet. La formació del segon
nivell s’exhaureix definitivament el darrer dia del curs acadèmic 2008-2009.
L’alumnat que no superi el segon nivell i vulgui continuar amb aquests estudis,
s’ha d’incorporar als ensenyaments de règim especial que autoritzi la
Conselleria d’Educació i Cultura.
L’any acadèmic 2008-2009, es pot impartir el tercer nivell de les formacions esportives a què fa referència la disposició transitòria primera del Reial
decret 1913/1997, que obtenguin l’autorització de la Direcció General d’Esports
i que corresponen a les modalitats i especialitats d’Atletisme i d’Handbol. Les
formacions s’han d’haver iniciat abans del 31 de desembre de 2008 i s’exhaureixen definitivament el darrer dia del curs acadèmic 2008-2009. L’alumnat que
no superi el tercer nivell i vulgui continuar amb aquests estudis, s’ha d’incorporar als ensenyaments de règim especial que autoritzi la Conselleria
d’Educació i Cultura.
L’any acadèmic 2009-2010, es deixa d’impartir el segon nivell i només es
pot impartir el tercer nivell de les formacions esportives a què fa referència la
disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, que obtenguin l’autorització de la Direcció General d’Esports i que corresponen a la modalitat de
Bàsquet. La formació s’ha d’haver iniciat abans del 31 de desembre de 2009 i
s’exhaureix definitivament el darrer dia del curs acadèmic 2009-2010.
L’alumnat que no superi el tercer nivell i vulgui obtenir la titulació corresponent,
s’ha d’incorporar als ensenyaments de règim especial que autoritzi la
Conselleria d’Educació i Cultura.
El quadre que figura a continuació resumeix el calendari que s’ha exposat
en els paràgrafs anteriors:
Formacions de Bàsquet
en període transitori

Disposició addicional sisena
Autorització d’adaptacions curriculars
La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’autoritzar les adaptacions curriculars que es poden fer, a proposta dels centres, per facilitar que l’alumnat que
acrediti que té discapacitats i que hagi superat les proves d’accés específiques,
o aporti els requisits d’accés de caràcter específic, pugui aconseguir les finalitats establertes per als ensenyaments que cursa.

15

Curs acadèmic
2008-2009
2009-2010

Primer
nivell
No
No

Segon
nivell
Sí
No

Tercer
nivell
Sí
Sí

Formacions d’Atletisme i
d’Handbol en període
transitori
Primer
nivell
No
No

Segon
nivell
No
No

Tercer
nivell
Sí
No

—o—
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin
a aquesta Ordre. En concret, es deroguen l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de dia 1 d’abril de 2005, per al 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 (BOIB núm. 55, de 9 d’abril) i la Resolució del
conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de novembre de 2004, que regula l’autorització provisional del curs de formació de tècnics esportius de nivell 1 i 2 a
la Federació Balear de Futbol en les especialitats de Futbol i Futbol sala (BOIB
núm. 183, de 23 de desembre).

Num. 14031
Correcció d’errors advertits en la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 23 de juny de 2008 sobre l’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs
2008-09
La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 23 de juny de
2008 sobre l’establiment, modificació i pròrroga dels concerts educatius per al
curs 2008-09 (BOIB de l’1 de juliol Núm. 91) resolgué els procediments d’establiment, de modificació i pròrroga dels concerts educatius per al curs 20082009.

Disposició final primera
S’autoritza el director general de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent per disposar la realització de les actuacions administratives necessàries per a l’execució, per al desplegament i per a la concreció d’aquesta Ordre,
pel que fa als ensenyaments esportius de règim especial.

S’han detectat unes errades a l’annex 3 de la referida Resolució que cal
esmenar. Atès això, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se’n
publica la correcció següent:

BOIB

16
On diu
‘Codi
07001459

Nom
Santo Tomás de
Aquino Liceo
Santa Teresa

Ha de dir:
‘Codi
Nom
07001459 Santo Tomás de
Aquino Liceo
Santa Teresa
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Localitat
Inca

EI
3

EP
6

ESO1
2

ESO2
2

TOT
1.5

PTPR
1

PTSEC
0.5

AL
0

ATE
0

CFGM
0

CFGS
0

BAT
0

Localitat
Inca

EI
3

EP
6

ESO1
2

ESO2
2

TOT
1.5

PTPR
1

PTSEC
0

AL
0.5

ATE
0

CFGM
0

CFGS
0

BAT
0

Palma, 23 de juliol de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 14871
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’1 d’agost de 2008 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal
en el secretari general de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Antecedents
1.- L’article 7.2 de la Llei 3/2007 disposa que el conseller o la consellera competent en matèria de funció pública, en els termes que estableix la normativa
vigent, pot delegar les competències que li atribueix aquesta Llei en els consellers o les conselleres i en els presidents o les presidentes de les entitats autònomes
que en depenen.
En aquest sentit, es va dictar la Resolució de la consellera d’Interior de 10 d’abril de 2008 (BOIB núm. 59, d’1 de maig) per la qual es deleguen en els i les
titulars de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma, quant al personal adscrit a cada una, l’exercici de determinades competències administratives en matèria de gestió de personal.
2.- L’article 25.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que mitjançant acte motivat, els òrgans administratius poden delegar l’exercici de les seves competències, conservant-ne la titularitat, en altres òrgans de l’Administració autonòmica de rang igual o inferior, encara que no siguin jeràrquicament dependents.
Així mateix, l’article 7.2 de la Llei 3/2007 abans esmentat permet que els òrgans que exerceixen aquestes competències per delegació poden, al seu torn, delegar-les en òrgans dependents jeràrquicament i en òrgans de les entitats autònomes que en depenen.
3.- Per tot això, d’acord amb les atribucions que tenc conferides per l’article 11 de la Llei 3/2003 i l’article 2.8 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, dict la següent
Resolució
1.- Delegar en el secretari general de la Conselleria d’Educació i Cultura l’exercici de les competències administratives en matèria de gestió de personal
següents:
a) Les relatives a la tramitació i concessió de permisos i llicències previstes en el Decret 47/1995.
b) Les relatives a la tramitació i la resolució dels permisos, les llicències, els drets de reducció de jornada i de flexibilització horària i, en general, tots els dret
derivats de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar vigents.
c) Les relatives a la tramitació i la resolució de les llicències per maternitat i/o paternitat en els supòsits d’embaràs i part, adopció o acolliment.
d) Les relatives a la tramitació i resolució dels permisos i drets a què tengui dret una funcionària per raó de la violència de gènere.
e) Les relatives a la formalització de les diligències de presa de possessió, d’incorporació, i cessament en el càrrec del personal de la Conselleria.
f) Les relatives a la proposta de concessió al personal funcionari o laboral de gratificacions per serveis extraordinaris, prestat fora de l’horari de la jornada
habitual de feina, així com les relatives a la proposta de concessió al personal funcionari de productivitats.
2.- La delegació de competències a què es refereix aquesta Resolució no altera les competències de l’òrgan delegant i s’entén sense perjudici de les potestats
de revocació i avocació de la consellera d’Educació i Cultura.
3.- Les resolucions que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament aquesta circumstància juntament amb l’especificació de l’òrgan que delega.
4.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 1 d’agost de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 14874
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 16 de juliol de 2008, per la qual es fa pública la relació definitiva de seleccionats per a la
concessió de llicències per estudis i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2008-2009.
Atès el punt novè de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 13 de maig de 2008, (BOIB núm.78 EXT., del 4 de juny) per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències per estudis i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2008-2009, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.

