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Num. 15743
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 d’agost, per la
qual s’estableix el currículum dels cursos primer i tercer d’educació secundària obligatòria, per al curs 2007-2008, a les Illes
Balears
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d’1 de març), en l’article 36.2, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE núm. 14,
de 16 de gener de 1998), sobre el traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari i d’acord amb la disposició final sisena de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació i l’article 6.3 del Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 5 de gener de 2007), correspon al
Govern de les Illes Balears dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions que siguin necessàries per establir el currículum de l’educació secundària obligatòria.
L’article 8 del capítol IV del Reial decret 806/2006, de 30 de juny (BOE
núm. 167, de 14 de juliol), pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la
nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, disposa la implantació de la nova ordenació dels ensenyaments regulada per la Llei esmentada i estableix que l’any acadèmic 20072008 s’implantaran els ensenyaments corresponents als cursos primer i tercer de
l’educació secundària obligatòria.
La disposició transitòria onzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
de l’educació estableix:
En les matèries la regulació de les quals aquesta Llei remet a ulteriors disposicions reglamentàries, i mentre aquestes no siguin dictades, són aplicables,
en cada cas, les normes d’aquest rang que ho eren en la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei, sempre que no s’oposin al que aquesta disposa.
Per tot això i atès que, per raons de planificació relacionades conjunturalment amb processos aliens al sistema educatiu, no s’han publicat en el temps
previst les normes corresponents a l’ordenació curricular, que hauran de ser dictades, després de fer la tramitació prèvia corresponent, amb posterioritat al
començament del curs escolar 2007-2008; en funció del que estableix la disposició transitòria onzena de la Llei orgànica d’educació, i a proposta de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, dict la següent
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Palma, 2 d’agost de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 15704
Resolució del director general d’Energia per la qual s’autoritza
i s’aprova el projecte d’execució d’instal·lació elèctrica a Endesa
Distribución Eléctrica, SL. Expt. TR 28/06
Fets
1. El 28 de desembre de 2006, Endesa Distribución Eléctrica, SL va presentar a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud d’autorització (amb núm. de registre d’entrada 38863/2006) per a la instal·lació elèctrica, les característiques principals de la qual s’assenyalen a continuació:
Denominació instal·lació: AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ INCA 66/15 KV
TM: Inca
Descripció: L’actuació consisteix en la incorporació de quatre noves cabines de 15 kV, tres de línia i una altra d’acoblament a un futur nou sector.
Aquestes cabines seran de tipus metàl·lic interior amb aïllament i tall en SF6.
2. El cap de la Secció I va examinar la sol·licitud i va emetre un informe
favorable dels aspectes següents:
- L’empresa sol·licitant ha adjuntat la documentació prevista en la normativa aplicable.
- La documentació aportada ha estat sotmesa a informació pública en data
30 de gener de 2007 i publicat en el BOIB núm. 15, sense que
s’hi hagin presentat al·legacions.
- Aquesta actuació requereix avaluació d’impacte ambiental quan així ho
decideixi l’òrgan ambiental, d’acord amb l’annex II de la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental a
les Illes Balears.
- El 29 de juny de 2007 la Comissió Balear de Medi Ambient acordà la
no subjecció a Avaluació d’Impacte Ambiental d’aquesta
actuació, sempre i quan es compleixin els condicionats de l’acord.

ORDRE
Article 1
Aquesta Ordre és d’aplicació en tots els centres docents públics i privats
de la comunitat autònoma de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments
d’educació secundària obligatòria.
Article 2
1. El curs 2007-2008 continuaran sent d’aplicació, pel que fa al currículum dels cursos primer i tercer d’ESO, el Decret 86/2002, de 14 de juny, pel
qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes
Balears i el Decret 78/2006, de 15 de setembre, pel qual es modifica el Decret
86/2002, en tot allò que no s’oposin al Reial decret 1631/2006.

Fonaments de dret
1. La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, desenvolupada pel RD 1955/2000, d’1 de desembre.
2. El Decret del Govern de les Illes Balears 99/1997, d’11 de juliol, de
tramitació d’instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d’11 d’abril.
3. La Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental a les Illes Balears.
4. El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel
qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia
5. L’Ordre de 17 de desembre de 2003, de desconcentració de funcions en
els directors generals.
Per tot això, dict la següent

2. A tot l’alumnat que cursi la matèria de religió catòlica, li serà d’aplicació l’Ordre ECI 1957/2007, de 6 de juny (BOE del 3 de juliol), per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments de religió catòlica corresponents a
l’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
3. A l’alumnat de primer i tercer que vulgui rebre ensenyaments de religió
en l’opció d’història i cultura de les religions, li serà d’aplicació el currículum
que per a aquesta matèria figura en l’Ordre ECI/2220/2007, de 12 de juliol
(BOE del 21 de juliol).
Disposició addicional
El curs 2007-2008, pel que fa a la distribució de l’horari lectiu setmanal
de les matèries dels cursos primer i tercer, serà d’aplicació la que figura en la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2007, per la qual
s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
públics d’educació secundària i dels centres privats i privats concertats per al
curs 2007-2008.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Resolució
1. Autoritzar i aprovar el projecte d’execució de la instal·lació elèctrica
que es detalla a continuació:
Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Instal·lació: AMPLIACIÓ SUBESTACIÓ INCA 66/15 KV
2. El titular està obligat a complir les condicions imposades per la CBMA
segons l’acord de data 29 de juny de 2007.
3. D’acord amb la disposició addicional, i els apartats 5 i 6 de l’article 26,
de la normativa del Decret 96/2005 d’aprovació definitiva de la revisió del Pla
director sectorial energètic de les Illes Balears, tota vegada que l’obra autoritzada es realitza en execució de les determinacions de l’esmentat Pla, i atès que està
recollida amb el grau de detall suficient per avaluar-ne les característiques fonamentals, seran d’aplicació plena, directa i immediata, i a més a més no serà sotmesa als actes de control preventiu municipal a que es refereix l’article 84.1.b)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per constituir activitats d’interès supramunicipal, i quedarà exempta de la subjecció al
règim de llicències, autoritzacions i informes establert a la Llei 8/1995, de 30 de
març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i

