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quaven als plànols aprovats, per tal que els serveis tècnics de la Conselleria
poguessin dur a terme la preceptiva visita de comprovació de les obres.
5. Amb data 17 de juny de 2010, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, un cop realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de comprovar que les instal·lacions s’adapten als plànols informats, ha emès informe tècnic favorable.
Fonaments de dret

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició de conformitat amb el que preveu 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 en el termini d’un mes, o un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

1. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora
del dret a l’educació.

Palma, 23 de juliol de 2010

2. Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4 de març), d’educació.

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

3. Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB del 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març), pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitari.
5. Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de
centres privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
6. Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març) pel qual
es modifica el Reial decret 332/1992, de 3 d’abril.
7. Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre (BOE del 6), pel qual s’estableix l’estructura de batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.
8. Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
Autoritzar el canvi de configuració, amb la implantació del batxillerat de
la modalitat d’Arts, al centre docent privat Luis Vives de Palma.
Com a conseqüència d’aquesta modificació, el centre queda configurat de
la manera següent:
Codi de centre: 07003638
Denominació genèrica: centre d’educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat
Denominació específica: Luis Vives
Titular: CELVISA (Centro Escolar Luis Vives SA)
Domicili: C/ de Sant Joan de la Salle, núm. 5
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
- educació infantil de segon cicle: 9 unitats i 225 places escolars
- educació primària: 18 unitats i 450 places escolars
- educació secundària:
educació secundària obligatòria: 12 unitats i 360 places escolars
batxillerat: 6 unitats i 210 places escolars.
Modalitats de:
Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Arts
- cicles formatius de grau superior:
Educació infantil (SSC 31) 2 grups i 50 places escolars (en torn d’horabaixa)
El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació del
professorat destinat a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució. En
cas contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.
El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.
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Num. 17523
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 23 de juliol de
2010 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments
esportius de règim especial del sistema educatiu als centres IES
CTEIB de Palma, IES Cap de Llevant de Maó, IES Algarb de
Sant Josep de sa Talaia i IES Guillem Cifre de Colonya de
Pollença
Antecedents
Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar els alumnes per
a l’activitat professional amb relació a una modalitat o especialitat esportiva.
Aquests ensenyaments garanteixen la qualificació professional d’iniciació, conducció, entrenament bàsic, perfeccionament tècnic, entrenament i direcció d’equips, i esportistes d’alt rendiment, en la modalitat o especialitat corresponent.
Cada any la demanda de nous ensenyaments esportius de règim especial
creix i, per donar resposta en aquesta demanda, l’oferta s’ha d’ampliar tant en
el nombre de centres com en el nombre d’especialitats en aquests centres.
Amb data 18 de febrer de 2010, el director general de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent tramità una proposta d’autorització dels
ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2010-2011 a la directora
general de Planificació i Centres.
Una de les competències de la Direcció General de Planificació i Centres
és la d’autoritzar els ensenyaments que s’han d’implantar en els centres educatius i, en el present cas, s’ha tingut en compte el Reial decret 1363/2007, de 24
d’octubre (BOE núm. 268, de 8 de novembre), on es regulen els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments esportius de règim especial.
Fonaments de dret
1. Els articles 63 - 65 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. L’Ordre de 28 de juliol de 2008, (BOIB núm. 113, de 14 d’agost) de
regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara
del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.
3. El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE núm. 268, de 8 de
novembre) , pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
1. Autoritzar la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de Grau Mitjà i de Grau Superior, en les modalitats o especialitats reconegudes pel Consell Superior d’Esports de Futbol, Futbol sala, Bàsquet, Handbol
i Atletisme, als següents centres:
codi: 07013383 IES CTEIB de Palma
codi: 07007929 IES Algarb, de Sant Josep de sa Talaia
codi: 07007954 IES Cap de Llevant de Maó –
2. Autoritzar la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau Mitjà, en l’especialitat de Muntanya i Escalada, al centre:

22

BOIB

Num. 118

codi: 07006470 IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença
3. Els efectes acadèmics i administratius de les implantacions esmentades
són des de l’inici del curs acadèmic 2010-2011 i s’han de fer de manera progressiva.
4. La Conselleria d’Educació i Cultura adoptarà les mesures oportunes per
a la implantació dels ensenyaments a què fa referència aquesta Resolució.
5. Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició de conformitat amb el que preveu 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 en el termini d’un mes, o un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 23 de juliol de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 17642
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 20
de juliol de 2010, de supressió del lloc de treball d’intervenció de
classe segona, de l’agrupació de municipis de Binissalem i
Lloseta i de creació i classificació dels llocs de treball d’intervenció de classe segona de l’Ajuntament de Binissalem i d’intervenció de classe segona de l’Ajuntament de Lloseta reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de la subescala
d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada
Fets
1. Els plens dels ajuntaments de Binissalem i Lloseta en sessions celebrades els dies 15 de març de 2010 i 28 de desembre de 2009 respectivament,
varen acordar ratificar l’acord de la Junta de Govern de l’Agrupació de
Binissalem i Lloseta per al sosteniment d’un únic lloc de treball d’intervenció i
sol·licitar la dissolució de l’Agrupació esmentada.
En la mateixa sessió varen acordar sol·licitar a la conselleria competent
del Govern Balear la creació en cadascun d’aquests municipis del lloc de treball
d’intervenció de classe segona.
Igualment acordaren que el lloc de treball de tresoreria sigui desenvolupat
per un funcionari de la corporació degudament qualificat.
2. Els ajuntaments de Binissalem i Lloseta donaren trasllat d’aquests
acords al Consell de Mallorca en data 26 de març de 2010 i 13 de gener de 2010
respectivament.
3. La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i
Tresorers d’Administració Local de les Illes Balears, requerida pel Consell de
Mallorca, en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2010, va acordar
informar favorablement la dissolució de l’Agrupació de Binissalem i Lloseta per
al sosteniment en comú d’un únic lloc de treball d’intervenció.
4. El Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de 30 de juny
de 2010 va acordar la dissolució de l’Agrupació dels municipis de Binissalem i
Lloseta per al sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció, així com
trametre l’expedient a la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern
de les Illes Balears a l’efecte de la classificació i la provisió dels corresponents
llocs de treball.
5. El 15 de juliol de 2010 va tenir entrada en la Direcció General
d’Administracions Públiques l’Acord del Consell Executiu del Consell Insular
de Mallorca de 30 de juny de 2010 esmentat acompanyat de la còpia de l’expedient tramitat.
6. En la tramitació d’aquest expedient s’han seguit tots els tràmits exigits per la legislació vigent.
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7. En data 19 de juliol de 2010 el director general d’Administracions
Públiques va dictar la proposta de resolució.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, atorga a les comunitats autònomes la competència per a la creació, classificació i supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, d’acord
amb els criteris bàsics que s’estableixin per llei.
2. En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el Decret
82/1988, de 20 d’octubre, regula el procediment a seguir per a l’agrupació de
municipis a l’efecte del sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció.
L’article 8 d’aquest Decret estableix que en els expedients per a la modificació
o dissolució de les agrupacions ja existents es compliran els mateixos tràmits
que per a la constitució de les agrupacions establerts en els articles precedents.
3. Amb posterioritat, la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de règim local, atribueix als consells insulars, amb caràcter de pròpies, totes les competències executives i de
gestió assumides per la comunitat autònoma, en relació a diverses matèries de
règim local, entre elles ‘la iniciació d’ofici, ordenació, instrucció i aprovació
dels expedients de constitució d’agrupacions de municipis per al sosteniment de
places reservades per a funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional i l’aprovació dels seus estatuts’, (art. 1.4).
4. L’article 2 e del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, estableix que tenen el caràcter d’intervencions
de classe segona els llocs d’intervenció en corporacions amb secretaria de classe segona. Aquests llocs de treball estan reservats a funcionaris pertanyents a la
subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada.
5. L’article 2 f del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que en les corporacions locals amb secretaria de classe segona serà la relació de llocs de treball la que determini si el lloc
de treball de tresoreria està reservat a funcionari amb habilitació de caràcter
estatal o pot ser desenvolupat per un dels funcionaris de la corporació degudament qualificat.
6. El lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Binissalem fou
reclassificat de classe tercera a classe segona per la Resolució del director general de Relacions Institucionals de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals de 18 de setembre de 2003, (BOIB núm. 134 de 25-09-2003).
7. El lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Lloseta fou reclassificat de classe tercera a classe segona per la Resolució del conseller d’Interior
de 30 de gener de 2006, (BOIB núm. 24 de 18-02-2006).
8. L’article 5.3 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de
12 de d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, modificat per l’article
15.5.1. del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, exigeix la comunicació prèvia del nomenament de funcionaris interins i accidentals a la Administració que
exerceix la tutela financera quan aquests funcionaris tenguin assignades les funcions contingudes en l’apartat 1.2 b de la disposició addicional segona de
l’EBEP. En qualsevol cas, només procedirà el nomenament d’aquests funcionaris en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
9. L’article 2.12 f del Decret 10/2010, de 9 de marc, del president de les
Illes Balears, 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, atribueix l’exercici de la competència en matèria de funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal a la Conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia, mitjançant la Direcció General d’Administracions Públiques.
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Suprimir el lloc de treball d’intervenció de classe segona reservat a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada, de l’Agrupació de municipis de Binissalem i Lloseta
per al sosteniment en comú d’un únic lloc d’intervenció, atesa la dissolució de
l’Agrupació esmentada. Aquest lloc de treball fou creat i classificat mitjançant
la Resolució de la consellera d’Interior de 7 d’octubre de 2007 (BOIB núm. 159
de 25-10-2007).
2. Crear a la corporació local de Binissalem el lloc de treball d’intervenció i classificar-lo com a de classe segona. Aquest lloc de treball està reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal pertanyents a la subescala
d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada.
3. Crear a la corporació local de Lloseta el lloc de treball d’intervenció
i classificar-lo com a de classe segona. Aquest lloc de treball està reservat a fun-

