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e) Referència cadastral: 07004A020006150000MB.
f) Procediment: adquisició directa.
g) Preu: quaranta-tres mil set-cents vuitanta-dos euros amb nou cèntims
(43.782,09 €).
h) Partida pressupostària: 20401 G531 A01 60000 10 dels pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2010.
i) Motiu: construcció d’una bassa d’emmagatzematge del Projecte d’ampliació i modernització de regadiu a Algaida-Montuïri.
10. Per tal d’acreditar la personalitat, la capacitat i la representació de la
propietat, es va presentar una còpia compulsada del document nacional d’identitat dels propietaris i de l’usufructuari.
11. Com a documentació tècnica i jurídica de l’immoble consten en l’expedient els documents següents: còpia compulsada de les escriptures de propietat; certificat i nota simple informativa actualitzats del Registre de la Propietat
sobre la titularitat, les càrregues, les servituds, els gravàmens, les afeccions, els
límits i la superfície de la finca 9.829; certificat cadastral, de data 5 d’octubre de
2010, i plànol general d’emplaçament i d’accessos.
12. Com a documentació comptable hi ha en l’expedient el document R
de fiscalització, la proposta de resolució d’autorització i disposició del corresponent crèdit pressupostari signada per l’òrgan competent i l’esborrany de la
resolució d’autorització i disposició del conseller.
13. El dia 11 de novembre de 2010, l’expedient va tenir entrada a la
Conselleria d’Economia i Hisenda, amb el número de registre d’entrada
9747/2010.
14. El 17 de novembre de 2010, el conseller d’Economia i Hisenda, a proposta de la directora general de Patrimoni, va dictar la resolució d’inici de l’expedient.
15. El 24 de novembre de 2010, el cap de la Secció IV del Servei de
Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l’aprovació de l’expedient i la
formalització del contracte de compravenda d’aquests terrenys.
16. Dia 09 de desembre de 2010, es va emetre l’informe favorable de fiscalització prèvia limitada.
Fonaments de dret
1. Els articles 51, 52 i 87.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).
2. L’article 80 i els concordants del Decret 127/2005, de 16 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001 (BOIB núm.
192, de 24 de desembre).
3. El Codi civil, aprovat pel Reial Decret de 24 de juliol del1889, i les
modificacions posteriors.
4. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).
5. El Decret 101/2007, de 27 de juliol, pel qual es disposa el nomenament
de la directora general de Patrimoni del Govern de les Illes Balears (BOIB núm.
115, de 28 de juliol).
6. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les
Illes Balears (BOIB núm. 135, de 15 de setembre).
7. El Decret 18/2010, de 4 de juny, 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, i es modifica el
Decret 10/2010, de 9 de març, 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 (BOIB núm. 84, de 5 de juny).
Proposta de resolució
Propòs al conseller d’Economia i Hisenda que dicti una resolució en els
termes següents:
1. Aprovar i autoritzar l’adquisició directa de la parcel·la 615 del polígon
20 d’Algaida, amb referència cadastral 07004A020006150000MB, inscrita en el
llibre 415 d’Algaida, tom 6.091, foli 129, finca núm. 9829, del Registre de la
Propietat de Palma núm. 5, d’una quarterada, o sigui, setanta-una àrees i tres
centiàrees.
2. Establir, per a l’adquisició, les característiques següents:
a) El preu d’adquisició es fixa en quaranta-tres mil set-cents vuitanta-dos
euros amb nou cèntims (43.782,09 €) que es pagaran amb càrrec a la partida
pressupostària 20401 G531 A01 60000 10 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, en un sol pagament
a la signatura de l’escriptura de compravenda mitjançant sis talons bancaris distribuïts de la següent manera:
- Bernardo Pou Garcías, amb DNI núm. 41107632 P, meitat indivisa en
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ple domini: vint-i-un mil vuit-cents noranta un euros amb tres cèntims
(21.891,03 €).
- Andrés Ramis Gelabert, amb DNI núm. 41225730R, meitat indivisa en
usdefruit: dos mil cent vuitanta nou euros amb deu cèntims (2.189,10 €).
- Gabriel Àngel Ramis Pou, amb DNI núm. 42965840 T, vuitena part indivisa en nua propietat: quatre mil nou-cents vint-i-cinc euros amb quaranta nou
cèntims (4.925,49 €).
- Bernat Ramis Pou, amb DNI núm. 42990312 T, vuitena part indivisa en
nua propietat: quatre mil nou-cents vint-i-cinc euros amb quaranta nou cèntims
(4.925,49 €).
- Ricardo Ramis Pou, amb DNI núm. 42994912 T, vuitena part indivisa en
nua propietat: quatre mil nou-cents vint-i-cinc euros amb quaranta nou cèntims
(4.925,49 €).
- Andrés Ramis Pou, amb DNI núm. 43025392 M, vuitena part indivisa
en nua propietat: quatre mil nou-cents vint-i-cinc euros amb quaranta nou cèntims (4.925,49).
b) L’objecte de la compravenda consisteix en la construcció d’una bassa
d’emmagatzematge del Projecte d’ampliació i modernització de regadiu a
Algaida-Montuïri.
c) Aquests terrenys s’adquireixen amb caràcter de béns patrimonials i
s’han d’afectar al domini públic i adscriure a la Conselleria de Presidència.
f) Totes les despeses meritades, com també els tributs que gravin l’adquisició, han de ser satisfets per les parts de la manera següent: les notarials i la
plusvàlua municipal, són càrrec del venedor; la resta d’imposts i les derivades
de la inscripció en el Registre de la Propietat, són a càrrec de la part compradora.
3. Ordenar que aquesta adquisició s’anoti en l’Inventari General de Béns
i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Notificar la resolució a la Conselleria de Presidència.
5. Publicar la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de desembre de 2010
La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1337
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de dia 19 de gener de 2011 per la qual
s’estableix el càlcul de la nota mitjana dels ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008,
per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a
les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària
obligatòria a les Illes Balears s’ha de modificar per actualitzar el sistema de càlcul de la nota mitjana del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
S’ha iniciat la tramitació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per
la qual es regulen l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les
persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Per tal que les persones puguin ésser avaluades segons la nova normativa
que ha de regir a partir d’aquest curs 2010-2011, es considera que és del tot
necessària la publicació d’aquesta Resolució.
Per tot això, i mentre no concloguin els tràmits administratius que han de
finalitzar amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’Ordre
del conseller d’Educació i Cultura esmentada
RESOLC
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Primer
Palma, 19 de gener de 2011
1.Establir que les persones que es matriculin per primera vegada en els
ensenyaments de l’educació secundària per a persones adultes que condueixen
al títol de graduat en educació secundària obligatòria han de participar en un
procés de valoració inicial previ a l’inici del procés formatiu. En aquest procés
s’ha de valorar la formació reglada i no reglada amb la finalitat d’inscriure a la
persona interessada al nivell o àmbit que li correspongui.
2.La formació reconeguda s’ha d’indicar a l’expedient amb l’expressió
‘C’, sense cap qualificació numèrica i aquest mòdul o àmbit no s’ha de tenir en
compte per al càlcul de la qualificació mitjana del títol de graduat en ESO.
Segon
1.L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció
del títol de graduat en educació secundària obligatòria s’organitza en dos nivells
de dos mòduls cadascun.
2.Els mòduls que s’imparteixen a cada nivell d’aquests ensenyaments són
els següents:
a)A l’Àmbit de comunicació:
-Mòdul 1 de Llengua i literatura catalana
-Mòdul 2 de Llengua i literatura catalana
-Mòdul 1 de Llengua i literatura castellana
-Mòdul 2 de Llengua i literatura castellana
-Mòdul 1 de Llengua estrangera
-Mòdul 2 de Llengua estrangera
b)A l’Àmbit cientificotecnològic:
-Mòdul 1 de Matemàtiques
-Mòdul 2 de Matemàtiques
-Mòdul 1 de Ciències de la naturalesa, Tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural recollits en el currículum d’Educació física (a
partir d’ara, Mòdul 1 Ciències de la naturalesa/Tecnologies)
-Mòdul 2 de Ciències de la naturalesa, Tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural recollits al currículum d’Educació física (a
partir d’ara, Mòdul 2 Ciències de la naturalesa/Tecnologies)
c)A l’Àmbit social:
-Mòdul 1 de l’Àmbit social
-Mòdul 2 de l’Àmbit social
Cada àmbit ha de tenir una qualificació global, obtinguda mitjançant el
càlcul de la mitjana aritmètica dels mòduls que l’integren. Un àmbit es considera superat si el resultat de la nota mitjana dels mòduls que l’integren és igual
o superior a cinc. Només es calcula la mitjana aritmètica de l’àmbit quan la qualificació de cadascun dels mòduls que l’integren és igual o superior a quatre.
3.Les qualificacions dels mòduls i dels àmbits s’han d’expressar en els
següents termes, i s’han d’acompanyar d’una qualificació numèrica:
-Insuficient (IN): 1, 2, 3 o 4
-Suficient (SU): 5
-Bé (BE): 6
-Notable (NT): 7, 8
-Excel·lent (EX): 9, 10
Es considera negativa la qualificació d’insuficient i positives les altres. Si
no es té constància de l’evolució que ha realitzat un alumne durant el període
que s’ha d’avaluar s’ha de reflectir a l’acta amb el terme següent: No presentat
(NP).
4.Quan aquestes qualificacions hagin de tenir efecte fora de les Illes
Balears s’ha de fer constar: IN, SU, BI, NT, SB.
Tercer
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat
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.
Quart
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El director general
Miquel Mestre Morey

—o—
Num. 1744
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 27 de gener de
2011 per la qual es convoca el procediment de modificació dels
concerts educatius per al curs acadèmic 2011-2012
Antecedents
1. El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, modificat pel Reial
decret 139/1989, de 10 de febrer, aprova el Reglament de normes bàsiques sobre
concerts educatius en què es fixen els requisits i continguts d’aquests, així com
el procediment a seguir per a l’establiment, modificació i pròrroga per a centres
d’educació primària i secundària. Per altra banda, el Decret 38/1998, de 20 de
març, regula el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil en el marc de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, el Decret 22/2007, de 30 de març,
regula els concerts singulars de l’educació secundària postobligatòria a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’article 46 del Reial decret
2377/1985 indica que les variacions que es puguin produir en els centres, per
alteració del nombre d’unitats o per altres circumstàncies individualitzades,
donaran lloc a modificacions del concert educatiu sempre que aquestes variacions no afectin els requisits que originaren la seva aprovació.
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en el capítol IV del títol IV les directrius bàsiques que afecten el règim de concerts educatius dels centres privats que ofereixen ensenyaments gratuïts i satisfan necessitats d’escolarització (article 116.1), per les quals es determina que han de tenir
preferència aquells centres que atenen poblacions escolars de condicions econòmiques desfavorables o que realitzen experiències d’interès pedagògic per al
sistema educatiu i, entre els centres que compleixen aquests criteris, aquells que
estan constituïts en règim de cooperativa (article 116.2).
3. L’article 116.4 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, estableix que
correspon a les comunitats autònomes dictar les normes necessàries per al desenvolupament del règim de concerts educatius; i l’article 3.1 del Reial decret
2377/1985 preveu que correspon als consellers titulars d’educació que hagin
rebut les corresponents transferències de funcions i serveis l’aprovació. Per altra
banda, l’article 36.2 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, indica que, d’acord amb el que disposa l’article 27 i el núm. 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució
espanyola en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de
l’ensenyament en tota l’extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
4. La Sentència número 580/2010, de 28 de juny, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears declara la nul·litat de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 19 de desembre de 2008 per la qual es du a terme la
convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir
del curs acadèmic 2009-2010 (BOIB núm. 181, de 25 de desembre de 2008).
5. Per tal de garantir la continuïtat de la prestació dels serveis educatius
concertats, la Conselleria d’Educació i Cultura manté la validesa del concerts
educatius subscrits dia 1 de setembre de 2009 fins que en finalitzi la vigència,
dia 31 d’agost de 2013, d’acord amb els termes establerts en els documents
administratius corresponents als concerts.
Fonaments de dret
1. Els articles 116 i 117 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Els articles 51, 62 i 63 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
3. Els articles 3, 21, 23, 24 i 46 i la disposició addicional primera i els preceptes que hi concorden del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, modificat pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
de normes bàsiques sobre concerts educatius.
4. Els articles 10 al 17 i els preceptes que hi concorden del Decret
38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d’establiment, modificació
i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l’educació infantil.
5. Els articles 4 i 5 i els preceptes que hi concorden del Decret 22/2007,
de 30 de març de 2007, pel qual es regulen els concerts singulars de l’educació
secundària postobligatòria a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. L’article 9 i els preceptes que hi concorden del Decret 37/2008, de 4
d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts
amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

