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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
Núm. 11616
Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pel qual s’aprova la modificació puntual de la relació de
llocs de feina corresponent al personal funcionari al servei de
l’administració de laCAIB.
Vist el projecte de modificació de la Relació de llocs de feina de
l’administració de la CAIB, corresponent al personal funcionari, confeccionat per
les diverses Conselleries, amb l’assessorament i la coordinació de la Conselleria
de la Funció Pública i Interior, d’acord amb les instruccions aprovades pel Consell
de Govern en la sessió feta el dia 9 de juny de 1994 i amb la corresponent
negociació sindical prèvia.
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RESOLUCIÓ
PRIMER.Aprovar la modificació de la Relació de llocs de feina
corresponent al personal funcionari de la CAIB, que es relaciona a l’Annex, llevat
d’aquells llocs l’aprovació o la modificació dels quals, pel fet d’estar adscrits a un
únic cos o escala, correspon al Consell de Govern, d’acord amb el que disposa
l’article 33 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB.
SEGON.Elevar al Consell de Govern, perquè siguin aprovats, la
Relació de llocs de feina a la qual fa referència el punt anterior, i perquè s’en tengui
coneixement, pel que fa referència a la resta.
TERCER.Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haverse publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Marratxí, 28 de maig de 1998
LA CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
Sgt. Maria del Pilar Ferrer Vanrell

Vista la Resolució de la consellera de la Funció Pública i Interior, amb data
de dia 28 de maig de 1998, mitjançant la qual s’eleva al consell de govern la
modificació puntual de la relació de llocs de feina corresponents al personal
funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

(Vegeu-ne la relació en la versió castellana)

Vists els articles 32 i 33 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció
Pública de la CAIB i l’informe favorable de la Comissió de Personal de la CAIB,
en sessió feta el dia 25 de maig de 1998.

CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

D’acord amb el que s’ha exposat i amb deliberació feta a la sessió de dia 29
de maig de 1998, a proposta de la Consellera de la Funció Pública i Interior, aquest
Consell de Govern

3.-D’altres disposicions
Núm. 11684
Ordre del conseller d’educació, cultura i esports, de dia 29 d’abril
de 1998, de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i
de la literatura catalanes
La disposició addicional quarta de la Llei 3/1986 de normalització lingüística estableix que els alumnes que resideixin temporalment a les illes Balears
podran ser exempts de l’aprenentatge de la llengua catalana.

ACORDA
PRIMER.Aprovar la modificació puntual de la relació de llocs de
feina en els termes en què es troba a l’Annex I, adjunt a aquest Acord, tot això
referit a aquells llocs de feina que per l’especial naturalesa de les funcions que els
correspon s’adscriuen a un sol cos o escala. La creació o modificació dels quals
correspon al Consell de Govern.
SEGON.-

— o —-

Es disposa la publicació d’aquest Acord al BOCAIB.
Palma, 29 de maig de 1998

EL PRESIDENT
Sgt.: Jaume Matas Palou
LA CONSELLERA DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA I INTERIOR
Sgt.: Maria del Pilar Ferrer Vanrell

Resolució de la consellera de la Funció Pública i Interior, de 28 de maig,
mitjançant la qual es modifica la relació de llocs de feina corresponent al
personal funcionari de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Vists el projectes de relacions de llocs de feina de l’Administració de la
CAIB, corresponents al personal funcionari, confeccionats per les diferents
conselleries, amb l’assessorament i la coordinació d’aquesta Conselleria de la
Funció Pública i Interior.
Vists els articles 17 i 32 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la CAIB, que faculten a aquest conseller per a l’aprovació i modificació
de les relacions dels llocs de feina.
Vist l’article 33 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, que disposa que
correspon al Consell de Govern l’aprovació d’aquells llocs de feina que, per la
naturalesa de les funcions que tenen, s’adscriuen a un únic i determinat cos o
escala.
Considerant, que per a l’elaboració d’aquesta relació s’han seguit les
instruccions aprovades pel Consell de Govern en la sessió feta el dia 9 de juny de
1994, amb la corresponent negociació sindical prèvia i, en virtut de les facultats
que, en matèria de personal em confereixen les disposicions esmentades, dict la
següent:

Coherentment, el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i
l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres
no universitaris de les illes Balears, estableix en l’article 5, que els alumnes que
resideixin temporalment a les illes Balears podran sol licitar l’exempció de
l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes i que aquesta regulació
s’estableix sense perjudici d’altres supòsits d’exempció que pugui establir la
legislació educativa. Alhora en virtut de la disposició derogatòria f) de l’esmentat
Decret queda sense efecte en la seva totalitat, l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura, de dia 29 d’agost de 1986, de regulació de les exempcions de l’aprenentatge
de la llengua catalana.
En conseqüència, en desplegament i en aplicació de l’article 5 d’aquest
Decret, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, d’acord amb les facultats que
li atorguen les disposicions legals vigents, ha considerat oportú dictar una norma
que reguli el procediment per a l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la
literatura catalanes, pròpia de les illes Balears.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació tenc
a bé d’emetre la següent
ORDRE:
Article 1
1. L’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes podrà
ser sol licitada pels alumnes que resideixin temporalment a les illes Balears, i per
aquelles persones a les quals fan referència els articles 2, 3 i 4. No obstant això,
quedaran exclosos els alumnes que hagin residit a Catalunya o a la Comunitat
Valenciana, i hagin cursat allà l’àrea de llengua oficial pròpia de la Comunitat.
2. Únicament es podrà al legar la residència temporal a les illes Balears quan
el temps d’estada més el temps previst de residència sigui igual o inferior a tres
anys.
3. La residència temporal haurà de justificar-se mitjançant certificat expedit
per l’organisme o l’empresa on treballin l’alumne o el seu pare, mare o tutor, més
una declaració de l’alumne si és major d’edat o del seu pare, mare o tutor.
4. En el cas de persones que treballin per compte propi, el certificat de
residència temporal quedarà substituït per una declaració en els mateixos termes
que els que s’expressen en l’apartat 3 d’aquest article.
5. L’exempció que es podrà atorgar serà vàlida únicament per un any
acadèmic, i podrà ser renovada anualment, mitjançant sol licitud prèvia de
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l’interessat, fins a un màxim de tres cursos escolars.
Article 2
1. D’acord amb l’article 24.4 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística
a les illes Balears, els alumnes de centres d’educació especial que presentin
deficiències psíquiques o sensorials i quan, ateses les circumstàncies familiars, la
llengua catalana no sigui la que contribueixi millor al seu desenvolupament,
podran ser exempts de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes en els
termes que s’expressen en aquesta Ordre encara que siguin residents permanents
a les illes Balears. A tals efectes hauran de justificar la seva situació d’acord amb
l’article 2.3 d’aquesta Ordre.
2. En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials que presentin
deficiències psíquiques o sensorials, tenint en compte les circumstàncies familiars,
i el fet que la llengua catalana sigui la que contribueixi millor al seu
desenvolupament, els serà d’aplicació l’article 6 del Decret 92/1997, de 4 de juliol,
i conseqüentment seran objecte de les adaptacions curriculars que pertoquin per
adequar l’ensenyament de les àrees lingüístiques del currículum als seus
coneixements previs i al seu nivell d’aprenentatge.
3. La deficiència psíquica o sensorial al legada haurà de justificar-se
mitjançant la certificació corresponent expedida per l’organisme competent.
4. En el cas de deficiències psíquiques o sensorials permanents, podrà
concedirse una exempció definitiva per a tot el període d’escolaritat.
5. En el cas de deficiències psíquiques o sensorials no permanents, mentre
subsisteixi la deficiència, la sol licitud d’exempció haurà de renovar-se a la fi de
cada cicle i etapa educativa.
Article 3
En el supòsit d’alumnes que es presentin a proves d’ensenyament no
escolaritzat, es podrà sol licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la
literatura catalanes, per raó de residència temporal a les illes Balears, en les
mateixes condicions establertes a l’article 1.
Article 4
1. En el supòsit de les persones adultes que durant el seu període d’escolaritat,
per raó de la seva edat, no tengueren l’oportunitat de cursar la llengua i la literatura
catalanes en els respectius plans d’estudi, i que es matriculin per primera vegada
a un centre escolar de persones adultes o a distància, podran ser considerades com
a alumnes que s’incorporen de forma tardana al sistema educatiu de les illes
Balears. En aquest cas, els podrà ser d’aplicació l’article 6 del Decret 92/1997, de
4 de juliol, i conseqüentment, podran ser objecte de les adaptacions curriculars que
pertoquin per adequar l’ensenyament de les àrees lingüístiques del currículum als
seus coneixements previs i al seu nivell d’aprenentatge.
2. En el cas de les persones adultes que cursin estudis a centres penitenciaris
o equivalents s’avaluarà la documentació justificativa de la sol licitud d’exempció
que lliuri el professorat del centre, i s’hi resoldrà en conseqüència.
Article 5
Els alumnes que hagin obtingut l’exempció de l’avaluació de la llengua i de
la literatura catalanes durant tres cursos acadèmics no consecutius per residència
temporal a les illes Balears, i es trobin estudiant el darrer curs d’ensenyament no
universitari, podran sol licitar excepcionalment l’exempció de l’avaluació de la
llengua i de la literatura catalanes per aquest darrer curs de l’ensenyament no
universitari.
Article 6
En el supòsit d’alumnes matriculats a centres privats i a centres concertats,
que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a base una llengua no oficial
de la Comunitat Autònoma, els seran d’aplicació els articles 1, 2 i 4 d’aquesta
Ordre.
Article 7
1. L’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes s’haurà
de sol licitar mitjançant instància adreçada a l’Honorable Conseller d’Educació,
Cultura i Esports, signada pel pare, mare, tutor o tutora de l’alumne, o pel mateix
alumne, en el cas que sigui major d’edat.
2. La instància de sol licitud d’exempció anirà acompanyada de la
documentació següent:
a)
Fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor o tutora, o alumne que
signi la sol licitud.
b)
Fotocòpia confrontada de l’expedient acadèmic de l’alumne.
c)
Justificació de la residència temporal d’acord amb l’article 1.3 i
1.4 d’aquesta Ordre.
d)
En el cas de sol licitar-se per deficiència psíquica o sensorial, la
certificació de minusvalidesa expedida per l’organisme competent.
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3. La sol licitud d’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura
catalanes serà tramitada a través de la secretaria dels centres on els alumnes cursin
estudis. La documentació corresponent serà presentada a la seu del centre en els
terminis fixats en el punt 4 d’aquest article.
4. El termini de presentació d’instàncies de sol licitud d’exempció serà de
l’1 de setembre al 31 d’octubre, ambdós inclosos. En el cas d’alumnes que acabin
de fixar la seva residència temporal a les illes Balears, el termini serà d’un mes des
del dia de la matrícula en el centre escolar. Així mateix, en el cas d’alumnes que
es matriculin a les proves d’ensenyament no escolaritzat, el termini serà fins al
darrer dia de matrícula.
5. Els centres, per altra part, remetran a la Direcció General d’Ordenació
iInnovació, entre els dies 1 i 15 de novembre ambdós inclosos, la documentació
acompanyada d’una llista alfabètica i d’un ofici de tramesa. De tota la documentació
tramesa, en romandrà còpia a la seu del centre.
6. En el supòsit dels alumnes que s’incorporin al llarg del curs, aquests
podran sol licitar l’exempció en el termini d’un mes, comptador a partir del dia de
la matrícula en el centre escolar. En aquest cas, els centres disposaran de cinc dies
després del final del període assenyalat per trametre la documentació.
Article 8
Les sol licituds d’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura
catalanes seran estudiades per la Comissió Tècnica d’Assessorament per a
l’ensenyament de i en llengua catalanes, d’acord amb els articles anteriors, la qual
emetrà la proposta corresponent que serà elevada al conseller perquè dicti
resolució. Si no hagués recaigut resolució expressa el dia 1 de desembre s’entendrà
desestimada la petició.
En els supòsits de sol·licitud extraordinària el termini serà de seixanta dies
perquè existeixi la resolució presumpta.
Article 9
1. S’haurà de fomentar l’assistència a les classes dels alumnes als quals se’ls
hagi atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, tal
com prescriu l’article 5 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.
2. Les exempcions atorgades hauran de fer-se constar a tota la documentació
d’avaluació de l’alumne (informes d’avaluació, actes, expedient acadèmic i llibre
d’escolaritat).
3. Cap centre no podrà fer constar que l’alumne està exempt de l’avaluació
de la llengua i la literatura catalanes, si aquesta no ha estat concedida
reglamentàriament segons el que disposa aquesta ordre.
4. En el cas d’exempció atorgada, malgrat que l’alumne hagi assistit a les
classes de llengua i literatura catalanes, no figurarà cap qualificació de l’esmentada
àrea.
5. Si un alumne ha estat qualificat de l’àrea de llengua i literatura catalanes
i s’ha fet constar aquesta qualificació a la documentació d’avaluació de l’alumne,
aquest ja no tendrà dret a sol licitar l’exempció.
6. L’atorgament d’una exempció a un alumne no suposa la modificació de
les disposicions del Projecte lingüístic de centre pel que fa a la impartició
obligatòria de les àrees en llengua catalana derivada de l’article 10 del Decret 92/
1997, de 4 de juliol.
Article 10
1. Els centres escolars informaran als alumnes i als seus pares, mares o
tutors, del dret de sol licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura
catalanes, d’acord amb el que disposa aquesta Ordre.
2. El Departament d’Inspecció educativa i el serveis tècnics de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports assessoraran els centres docents en relació al que
disposa aquesta Ordre.
3. En qualsevol cas, el Departament d’Inspecció educativa vetlarà pel
compliment adequat per part del centres escolars del que disposa aquesta Ordre.
En cas d’incompliment per part d’aquests, emetrà l’informe raonat que pertoqui
acompanyat de les propostes pertinents d’acord amb la legislació vigent.
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir el dia següent de la seva publicació en el
BOCAIB.
Donada a Palma, el dia 29 d’abril de 1998
El CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
St. Manuel Ferrer Massanet
— o —-

