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46954004 EGEA PAVON, BEATRIZ
46958025 ESCANDELL TORRES, ELISA ESPERANZ
X5039053YSOLORZANO RAMIREZ, MILENA ROSARI
46959895 LOPEZ GUTIERREZ, ABIGAIL
46233787 NEGRE CASALS, ANA
46957034 LAVELA RANCHAL, RAQUEL
41458687 VILA PUJOL, EMMA
41461794 MARI TORRES, JUAN ANTONIO
41455128 TUR MARI, CAROLINA
43158569 SERRA SERRA, IRENE
43077000 FERRER AMICH, FAUSTO
20026696 FERRANDO BLASCO, Mª EMILIA
41447577 BONET MCGILLEN, JUAN PEDRO
47250723 RAMIREZ MOSCOSO, ROSA MARIA
46957140 GARCIA LEON, MIGUEL ANGEL
46952058 BONILLA ALADID, SARA EVA

0,304
0,3
0,3
0,225
0,15
0,1
0,08
0,055
0
0
0
0
0
0
0
0

17-04-2010

Num. 58
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

2. Adscriure aquest vehicle a la Conselleria d’Educació i Cultura.
3. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria de Presidència i a la
Conselleria d’Educació i Cultura.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia de publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 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.

—o—

Palma, 31 de març de 2010

3.- D'altres disposicions

La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA

—o—

Num. 8184
Resolució de la directora general de Patrimoni per la qual s’autoritza la desadscripció d’un cotxe marca Ford, model Mondeo
Sedan, amb matrícula 8682 BGM, de la Conselleria de
Presidència, i la seva adscripció a la Conselleria d’Educació i
Cultura (actiu fixa 100000001485-0)
Fets
1. El 15 de març de 2010, el senyor Albert Moragues Gomila, Conseller
de Presidència, va sol·licitar la desadscripció del vehicle, Ford Mondeo Sedan,
matrícula 8682 BGM, del Gabinet de Presidència i la seva l’adscripció a favor
de la Conselleria d’Educació i Cultura.
2. El 18 de març de 2010, el senyor Antoni Torres Martorell, Director del
Gabinet de la Presidència, va lliurar el vehicle Ford Mondeo Sedan, matrícula
8682 BGM, a la senyora Catalina Morell González, secretària general de la
Conselleria d’Educació i Cultura .
Fonaments de dret
1. Els articles 24 i 88 c de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables concordants.
2. Els articles 28, 29, 154, 156, 157 i concordants del Decret 127/2005, de
16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei
6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de
2005).
3. La Llei 3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de
les Illes Balears.
6. El Decret 3/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 21 de 8 de febrer de 2010).
7. El Decret 4/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 21 de 8 de febrer de 2010).
8. Decret 6/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual
es modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 21 de 8 de febrer de 2010).
9. El Decret 101/2007, de 27 de juliol, pel qual es nomena la directora
general de Patrimoni de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 115, de 28 de juliol de 2007).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Desadscriure de la Conselleria de Presidència, el vehicle Ford Mondeo
Sedan, matrícula 8682 BGM.
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8448
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 8 d’abril de
2010, de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 7 de setembre de 2009 per la qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de
dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears
El dia 17 de setembre de 2009 es va publicar, al BOIB núm. 136, l’Ordre
de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la qual s’estableix la organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de
dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes
Balears.
El punt 4 de la disposició transitòria primera de l’Ordre esmentada estableix que quan l’alumnat tingui qualificació negativa en una o dues assignatures del curs que estigui realitzant dels ensenyaments establerts en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, s’ha d’incorporar al curs següent dels ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació. Aquest punt no s’ajusta al que disposa la disposició
addicional tercera del Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els
aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que estableix que l’alumne s’incorporarà al curs següent quan tingui qualificació negativa en una
assignatura.
D’altra banda, a causa d’un error administratiu en la tramitació de l’Ordre,
l’horari de l’assignatura Dansa contemporània que figura en l’Annex 1, no compleix el mínim de 342 hores que estableix el Reial decret 85/2007, per la qual
cosa cal modificar aquest aspecte de l’Ordre perquè el compleixi.
Per això, dict la següent
ORDRE
Article primer
Es modifica el punt 4 de la disposició transitòria primera de l’Ordre de la
consellera d’Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la qual s’estableix
l’organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears. La
nova redacció és la següent:
4. Així mateix, quan l’alumnat tingui qualificació negativa en una assignatura del curs que estigui realitzant dels ensenyaments establerts en la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, s’ha
d’incorporar al curs següent dels ensenyaments regulats per la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació i s’han de complir les condicions següents:
Article segon
Es modifica l’horari de l’assignatura Dansa contemporània que figura en
l’Annex 1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de setembre de
2009 per la qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments
professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears. L’horari és el següent:
1.

Especialitat de Dansa Clàssica
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ASSIGNATURA
1r Curs
Dansa contemporània

2n Curs
2 hores

3r Curs
2 hores

4t Curs
2 hores

Num. 58

5è Curs 6è Curs
2 hores 2,5 hores

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 8 d’abril de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 8547
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 8 d’abril de 2010
per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació
Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2008/2009
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 estat
mereixedors dels Premis Extraordinaris convocats per la seva comunitat autònoma d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre.
L’apartat 2 de l’article 12 del Decret 39/2009, de 26 de juny, pel qual es
fixen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la
Universitat de les Illes Balears per a l’any acadèmic 2009-2010 disposa que l’alumnat amb premi extraordinari en un cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o per la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, pot acollir-se a l’exempció
total dels preus per serveis acadèmics dels crèdits de primer curs dels estudis
universitaris de què es matriculi per primera vegada a la Universitat de les Illes
Balears.
La Conselleria d’Educació i Cultura preveu mesures per potenciar la formació professional i reconèixer la trajectòria acadèmica i professional de qualitat basada en el treball, la dedicació i l’esforç de l’alumnat que, havent acabat la
formació professional, hagi demostrat un rendiment prou brillant en els seus
estudis, com també una major maduresa professional.
La convocatòria anual dels Premis Extraordinaris de Formació
Professional, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis
Nacionals de Formació Professional, representa un incentiu per a tots aquells
alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica.
Per tot això, amb els informes previs del Servei Jurídic, i a proposta del
director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, dict la
següent
RESOLUCIÓ
Article 1
Objecte de la convocatòria
Es convoquen dins l’àmbit educatiu de les Illes Balears, amb caràcter
exclusivament acadèmic, els premis extraordinaris d’acabament d’estudis de
formació professional corresponents al curs 2008/2009.
Article 2
Àmbit d’aplicació
És d’aplicació a l’alumnat que hagi cursat i superat, tant en centres públics
com en centres privats o concertats d’aquesta Comunitat Autònoma, un cicle de
formació professional de grau superior, tant en la modalitat d’ensenyament presencial com en la modalitat d’educació a distància.
Article 3
Nombre de premis
Es pot concedir un premi extraordinari per a cada família professional que
s’imparteix a les Illes Balears. El nombre de premis concedits, en cap cas, pot
excedir de 15.
Article 4
Requisits dels aspirants
Per poder optar al Premi Extraordinari l’alumnat ha de complir els requisits següents:
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1.Haver cursat en centres docents d’aquesta Comunitat Autònoma els
estudis de formació professional de grau superior, tant en la modalitat d’ensenyament presencial com en la d’educació distància.
2.Haver finalitzat aquests estudis, inclòs el mòdul professional Formació
en centres de treball, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2009.
3.Haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5. A aquests efectes, la qualificació final del cicle formatiu s’ha de determinar calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions
dels mòduls professionals que tenguin expressió numèrica i el resultat s’ha de
consignar amb una xifra decimal. Per tant, no han de ser tingudes en compte, per
al càlcul de la qualificació final, les qualificacions d’Apte, Exempt o
Convalidat.
Article 5
Inscripcions
1.La documentació que s’ha de presentar és la següent:
a.Model de sol·licitud que es pot trobar a la pàgina web de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent (http://formacioprofessional.caib.es).
b.Fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o targeta d’identitat.
c.Breu curriculum vitae, amb indicació, si n’és el cas, dels premis o
beques que hagi obtingut l’alumnat participant i altres mèrits professionals o
acadèmics que es desitgin fer constar, acompanyats de les fotocòpies compulsades de la documentació acreditativa corresponent.El model es pot trobar a la
pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent (http://formacioprofessional.caib.es) .
d.Certificat de qualificacions emplenat per la secretaria del centre en què
es trobi l’expedient acadèmic. El certificat ha d’incloure la denominació del
cicle formatiu, la relació dels mòduls cursats amb la corresponent durada en
hores i la qualificació de cada un d’ells, el curs acadèmic (especificant si la convocatòria era ordinària o extraordinària), així com també la qualificació final. El
model es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent (http://formacioprofessional.caib.es).
Els centres públics poden presentar el certificat expedit pel Gestib.
2.Les sol·licituds es poden presentar, juntament amb la documentació
especificada al punt anterior, en un termini de deu dies naturals a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la secretaria del centre docent en el qual l’alumnat ha cursat els estudis. Un cop acabat el termini de presentació de la sol·licitud, el centre docent les
ha de trametre a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent (Passatge de Guillem de Torrella, 1, 5a, 07002, Palma), en un termini màxim de 7 dies naturals.
3.D’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si alguna de
les sol·licituds no compleix els requisits exigits, l’òrgan instructor del procediment ha de requerir a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies,
esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho
fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha
de dictar en els termes que preveu l’article 42.1 de l’esmentada Llei.
Article 6
Jurat de Selecció
Per a l’examen i la valoració de les sol·licituds s’ha de constituir el Jurat
de Selecció format pels membres següents:
1.President: el director general de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent o persona en qui delegui.
2.Vocals:
- El cap del Departament d’Inspecció Educativa o persona en qui delegui,
- La cap del Servei de Planificació i Participació de la Direcció General
de Formació Professional i Aprenentatge Permanent o persona en qui delegui,
-Un assessor o assessora tècnic docent del Servei de Planificació i
Participació, nomenat pel director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent, que ha d’actuar com a secretari.
Article 7
Valoració de les sol·licituds
1.Els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior es
concedeixen en règim de concurrència competitiva.
2.El Jurat de Selecció pot tenir en compte, a més de l’expedient acadèmic,
qualssevol altres mèrits professionals o acadèmics, degudament justificats, tal
com la formació complementària relacionada amb la família professional per la
qual s’opta al Premi Extraordinari; la participació en projectes relacionats amb

