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Disposició addicional
Extinció d’incendis forestals
1. Als efectes del Decret 41/2005, de 22 d’abril, el tècnic de Medi
Ambient podrà ser:
a) Personal funcionari.
b) Personal laboral al servei de:
- L’administració forestal de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- Les seves entitats de dret públic que tenguin assignada l’execució de
l’extinció d’incendis forestals.
2. L’exercici de la direcció tècnica d’extinció d’incendis forestals pels
tècnics de Medi Ambient (TMA) s’encomanarà a personal amb la titulació
necessària (enginyer tècnic forestal o enginyer de monts) i amb formació acreditada específica en el comportament del foc forestal i en les tècniques adequades per la seva extinció.
3. L’administració autonòmica, com responsable de l’extinció, assumirà la
defensa jurídica del director tècnic d’extinció i del personal sota el seu comandament en els procediments seguits davant els ordres jurisdiccionals civil i penal
per possibles responsabilitats derivades de les ordres impartides i les accions
executades en relació amb l’extinció de l’incendi.
Disposició transitòria primera
Procediments d’avaluacions d’impacte ambiental de projectes iniciats
abans de l’entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes
Balears
Els procediments d’avaluació d’impacte ambiental de projectes i activitats
iniciats abans de l’entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de
mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes
Balears, s’han de tramitar d’acord amb la legislació vigent en el moment de l’inici, que s’entén produït amb l’entrada de la documentació ambiental a l’òrgan
substantiu, llevat que el promotor sol·liciti l’aplicació de les noves determinacions.
Disposició transitòria segona
Procediments d’avaluacions ambientals estratègiques iniciats abans
de l’entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures
ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes
Balears
Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats abans de l’entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per
impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears, s’han de tramitar d’acord amb la legislació vigent en el moment d’iniciar-los, sempre que
hagi finalitzat la fase de consulta que preveu l’article 89 de la Llei 11/2006, de
14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques de les Illes Balears.
Disposició transitòria tercera
Pròrroga dels terminis d’elaboració dels plans d’ordenació dels
recursos naturals en tramitació
Els procediment d’elaboració dels plans d’ordenació dels recursos naturals en tramitació a l’entrada en vigor del Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de
mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes
Balears, queden prorrogats pel termini de dos anys, a comptar des de la finalització del termini derivat de l’aplicació de l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.
Disposició derogatòria
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Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, desset de novembre de dos mil nou
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt i Vert

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 25818
Resolució de 10 de novembre de 2009, de la Universitat de les
Illes Balears, per la qual es nomena catedràtic d’universitat al
senyor Juan Gabriel March Isern.
Vista la proposta formulada per la comissió corresponent que ha jutjat el
concurs d’accés per a la provisió d’una plaça de professorat universitari, convocat per Resolució d’aquesta universitat de 27 de juliol de 2009 (Butlletí
Oficial de l’Estat de 10 d’agost), i tenint en compte que s’han complert els tràmits reglamentaris, aquest Rectorat, de conformitat amb el que estableixen l’article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article
30 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha resolt nomenar catedràtic d’universitat
el candidat que es detalla a continuació:
Sr. Juan Gabriel March Isern, amb DNI 42987207 T, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Química Analítica, adscrit al departament de
Química, a la plaça codi 140317.
Aquest nomenament tindrà efectes plens a partir de la corresponent presa
de possessió de l’interessat, que ha d’efectuar-se en el termini màxim de vint
dies a comptar del dia següent a la publicació de la present Resolució al Butlletí
Oficial de l’Estat.
La present Resolució podrà ser impugnada mitjançant la interposició de
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent en el termini de dos mesos des del dia següent a la publicació de la
Resolució al Butlletí Oficial de l’Estat. Potestativament podrà interposar-se
recurs de reposició davant la Rectora en el termini d’un mes des del dia següent
a la publicació. En aquest cas, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu esmentat fins que no s’hagi resolt expressament la reposició, o s’hagi
produït la desestimació presumpta d’aquesta.
Palma, 10 de novembre de 2009
La rectora
p. d. (Resolució de 25 d’abril de 2007), vicerector de Professorat i Innovació
Pedagògica
Josep Lluís Ferrer Gomila

—o—

3.- D'altres disposicions

Queden derogades:
1. La disposició addicional setzena de la Llei 25/2006, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i administratives.
2. Totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta
llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que s’hi disposa.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 25733
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de novembre
de 2009, per la qual s’organitza la impartició de matèries de batxillerat en xarxa mitjançant l’ús d’instruments telemàtics, als
instituts d’educació secundària de les Illes Balears.
L’increment de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a
l’ensenyament, com també les dotacions de mitjans informàtics als instituts d’educació secundària, faciliten l’ampliació de l’oferta formativa amb nous plante-
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jaments, que permeten donar cada vegada més respostes a les demandes derivades del principi d’igualtat d’oportunitats, en el sentit de poder atendre els interessos dels alumnes que, a causa de les característiques de l’institut on estan
matriculats, no tenen a l’abast determinades matèries que podrien ser molt
adients per al seu itinerari formatiu. Paral·lelament, els centres poden veure’n
així incrementada l’oferta formativa, sense que això suposi esforços complementaris remarcables, o bé adaptar-ne l’oferta actual per tal de millorar la gestió dels recursos disponibles.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009,
sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears (Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 69, de 12 de maig de 2009) preveu, a l’article 9, apartat
11, que aquelles matèries de modalitat que determini la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives podran ser cursades en
xarxa, si no es poden cursar de manera presencial; i a l’article 13, apartat 8, que
aquelles matèries optatives que poden ser cursades en xarxa, i quan no es puguin
cursar de manera presencial, estaran a disposició dels centres en les condicions
que es determinin a les respectives disposicions que regulin aquestes matèries.
Des de la Conselleria d’Educació i Cultura es valora molt positivament la
impartició, durant els darrers set cursos, de diverses matèries optatives del batxillerat a través del Programa Xarxa, amb el suport de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Atesos els resultats satisfactoris, es fa aconsellable
l’ampliació de l’experiència a altres matèries que contribueixin a aprofundir en
els objectius marcats, i regular-ne la impartició.
Per tot això, a proposta de la directora general d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’aquesta Ordre és establir la forma en què s’ha de dur a
terme la impartició de matèries de modalitat i matèries optatives de batxillerat
en xarxa, mitjançant l’ús d’instruments telemàtics, als instituts d’educació
secundària de les Illes Balears. Aquesta impartició rep el nom de Programa
Xarxa.
2. Aquesta Ordre és d’aplicació als instituts d’educació secundària que
imparteixen ensenyaments de batxillerat.
Article 2
Característiques del programa
1. El currículum de cada una de les matèries que s’incloguin en l’oferta
serà el vigent.
2. Els alumnes seguiran les classes des del seu centre, assistits per un professor que els atendrà per via telemàtica, i comptaran amb el suport d’un professor del centre, que en serà el tutor.
3. Els alumnes matriculats en alguna matèria impartida dins del Programa
Xarxa seran avaluats d’aquesta matèria com d’una més de les que segueixen de
manera presencial ordinària. A tots els efectes, els alumnes seran considerats del
seu centre de matriculació, i l’avaluació de la matèria cursada constarà a les
actes d’avaluació del grup ordinari.
4. L’obligatorietat de l’assistència dels alumnes i el control d’aquesta
assistència seran idèntics als d’una classe ordinària, amb les adaptacions
escaients derivades de l’aplicació d’aquesta Ordre. La documentació referida a
l’assistència a aquestes classes serà igualment controlada pel cap d’estudis del
centre.
Article 3
Destinataris del programa
1. Els destinataris del Programa Xarxa són els alumnes de primer i de
segon de batxillerat matriculats en un institut d’educació secundària de les Illes
Balears que, tot i voler incorporar alguna de les matèries incloses dins l’oferta
del programa al seu currículum personal, no ho poden fer perquè al seu centre
no s’imparteix de manera presencial o perquè, encara que s’hi imparteix de
manera presencial, l’elecció de matèries que han fet no és compatible amb l’horari d’aquestes.
2. Podran seguir els estudis d’alguna de les matèries del Programa Xarxa
exclusivament quan el centre on estan matriculats hagi incorporat aquesta matèria a la planificació del curs, segons el que disposa aquesta Ordre.
3. Els alumnes hauran de tenir els coneixements bàsics de maneig d’ordinadors i de navegació per la xarxa.
Article 4
Requisits dels centres
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Per poder incorporar-se al Programa Xarxa, els instituts d’educació secundària han de complir els requisits següents:
a) Disposar dels mitjans informàtics perquè els alumnes adscrits puguin
fer-ne ús adequadament durant l’horari setmanal prescrit.
b) Assignar un docent a les funcions tutorials dels alumnes que cursin
cada una de les matèries del Programa Xarxa que el centre vulgui impartir.
Aquest professor o professora haurà de ser del departament al qual estigui adscrita la matèria. En el cas que al centre no existeixi aquest departament, es podrà
nomenar un professor d’un altre departament, la idoneïtat del qual podrà ser
determinada pel Departament d’Inspecció Educativa.
c) Formalitzar el compromís del departament didàctic corresponent per
aplicar el programa en els termes que aquesta Ordre determina.
d) Incorporar la programació de les matèries que el centre vulgui impartir
a la programació dels departaments responsables.
e) Ajustar-se, quant a l’avaluació dels alumnes, al que disposa l’article 5
d’aquesta Ordre.
f) Incorporar les decisions anteriors a la programació general anual del
centre.
Article 5
Avaluació
1. L’avaluació s’ajustarà al que disposa la normativa vigent pel que fa a
l’etapa.
2. Les proves o els exàmens seran elaborats pels professors generals del
programa, que també en faran la correcció, i seran remesos als centres per via
telemàtica en el moment prèviament acordat segons el calendari d’avaluacions
de cada centre.
3. Els professors responsables del programa al centre es faran càrrec d’aplicar-los als alumnes, els quals els hauran de realitzar en presència seva.
4. La concreció del que estableixen els apartats anteriors es farà mitjançant les instruccions complementàries del titular de la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
5. El professor general del programa remetrà al departament responsable
de l’institut una acta signada de cadascuna de les avaluacions, amb expressió de
la qualificació dels alumnes a càrrec seu i els informes escrits i signats que
siguin pertinents. El departament es farà responsable d’incloure’ls a les actes i
a la documentació acadèmica corresponent.
6. En el cas eventual de reclamació d’alguna qualificació d’una matèria
objecte del programa, l’alumne haurà d’adreçar-se al cap del departament al
qual ha quedat adscrita l’esmentada matèria. El professor del departament que
hagi assumit la responsabilitat directa d’aquesta matèria serà l’encarregat d’articular el procediment normal de reclamació que, en el cas de jutjar-ho convenient el departament, podria requerir informació addicional, i fins i tot l’assistència del professor general corresponent.
Article 6
Sol·licitud i autorització per participar en el programa
1. Els instituts d’educació secundària podran sol·licitar l’autorització per
incorporar-se al Programa Xarxa mitjançant un escrit de sol·licitud del director
del centre, amb l’acceptació de les condicions establertes, adreçat al titular de la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives preferiblement dins dels deu primers dies del mes de setembre de cada curs. En el cas
de les matèries optatives, aquelles que siguin cursades dins el Programa Xarxa
no es comptabilitzaran a l’hora de fer el càlcul del nombre de grups de matèries
optatives que preveu l’article 15, apartat 1, de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament del
batxillerat a les Illes Balears.
2. El titular de la Direcció General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives, amb l’informe previ del Servei d’Ensenyament del
Català, emetrà les autoritzacions, mitjançant les corresponents resolucions.
Disposició addicional primera
Mitjans i seguiment del programa
1. La Conselleria d’Educació i Cultura vetllarà perquè els instituts d’educació secundària acceptats en el programa disposin dels mitjans de gestió necessaris per a la realització de les matèries incloses en el Programa Xarxa.
2. La Conselleria d’Educació i Cultura, a través dels seus òrgans competents, efectuarà el seguiment i l’avaluació de l’aplicació del programa als instituts d’educació secundària.
Disposició addicional segona
Oferta de matèries del Programa Xarxa
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El darrer trimestre de cada curs escolar, la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives farà pública, mitjançant
resolució del seu titular, l’oferta de les matèries incloses en el Programa Xarxa
per al curs següent, i n’informarà els instituts d’educació secundària.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les següents ordres: Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de dia 30 de maig de 2003, per la qual es regula la impartició de la matèria optativa Literatura universal del batxillerat mitjançant l’ús d’instruments
telemàtics als instituts d’educació secundària de les Illes Balears (BOIB núm.
82, de 10 de juny de 2003); Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 10
de juny de 2004, per la qual es regula la impartició de la matèria optativa
Ampliació de matemàtiques del batxillerat mitjançant l’ús d’instruments telemàtics als instituts d’educació secundària de les Illes Balears (BOIB núm. 87,
de 22 de juny de 2004), i Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 10 de
juny de 2004, per la qual es regula la impartició de la matèria optativa Història
i cultura de les Illes Balears del batxillerat mitjançant l’ús d’instruments telemàtics als instituts d’educació secundària de les Illes Balears (BOIB núm. 87,
de 22 de juny de 2004).
Disposició final primera
Autorització
S’autoritza el titular de la Direcció General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives perquè adopti les mesures necessàries per aplicar el que
disposa aquesta Ordre.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 de novembre de 2009
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bit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es crea la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i se’n designà l’òrgan responsable de tramitar-lo.
4. La Direcció General d’Atenció a la Dependència ha elaborat el Projecte
de decret per regular el procediment per al reconeixement de la situació de
dependència, la intensitat de protecció dels serveis, el règim de compatibilitat de
les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es crea la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears.
Fonament de dret
L’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, estableix que quan ho exigeixi la naturalesa de la disposició o ho decideixi el Consell de Govern o el conseller competent, el projecte s’ha de sotmetre a informació pública.
Resolució
1. Sotmetre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment per al
reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis, el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia
i Atenció a la Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes
Balears a informació pública durant un termini de quinze dies, comptadors a
partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
2. Posar una còpia del text del Projecte de decret durant el termini previst
a disposició de les persones interessades a la seu de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, situada a la plaça de la Drassana, 4, de Palma
(i al web de la Conselleria http://aferssocials.illesbalears.cat).
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez

—o—

Palma, 16 de novembre de 2009

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 25586
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 19 de novembre de 2009 per la qual se sotmet a
informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la
intensitat de protecció dels serveis, el règim de compatibilitat de
les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de
les Illes Balears
Antecedents
1. Mitjançant l’informe justificatiu de 4 de setembre de 2009 el director
general d’Atenció a la Dependència es va establir la necessitat d’iniciar el procediment d’elaboració d’un decret per a regular el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis, el
règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i
Atenció a la Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes
Balears.
2. El 10 de setembre de 2009 la secretària general de la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració va emetre l’informe econòmic corresponent.
3. Mitjançant la resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 8 de setembre de 2009 s’inicià el procediment d’elaboració del
decret per regular el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis, el règim de compatibilitat de les
prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en l’àm-

Num. 25588
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 19 de novembre de 2009 per la qual se sotmet a
informació pública el Projecte pel qual es regulen els criteris per
calcular la capacitat econòmica a fi d’establir la participació
econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència de les Illes Balears i concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència (SAAD).
Antecedents
1. Mitjançant l’informe justificatiu de 4 de setembre de 2009 el director
general d’Atenció a la Dependència es va establir la necessitat d’iniciar el procediment d’elaboració d’un decret per a regular els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi d’establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears i concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).
2. El 10 de setembre de 2009 la secretària general de la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració va emetre l’informe econòmic corresponent.
3. Mitjançant la resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 8 de setembre de 2009 s’inicià el procediment d’elaboració del
decret pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi
d’establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència de les Illes Balears i concretar les prestacions econòmiques del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), i se’n designà
l’òrgan responsable de tramitar-lo.

