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administratives correspon a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.
El president de la CMAIB
Ramon Orfila Pons

Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ

—o—
Num. 2374
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Projecte d’activitat d’indústria làctia, Parròquia de
Santa Gertrudis, Santa Eulària des Riu. (24548/09)
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb la llei 11/2006, de
14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears i el Decret 4/1986, es comunica que el Ple de la
CMAIB, en sessió de 11 de novembre de 2010
ATÈS
1.Que el projecte pretén la legalització d’una nau per activitat agrària,
construcció d’una planta depuradora d’aigües residuals de la granja present a la
finca, i la construcció d’un femer.
2.Que el projecte es realitza en SRC-SRG i no es troba afectat per XN2000, ni cap espai natural protegit. Tampoc es troben elements d’interès etnològics o culturals, i el factor flora i fauna no es preveu que es vegi seriosament
afectat en la localització on es desenvolupin els objectius d’aquest projecte.
3.Que el projecte es troba afectat per APR de contaminació d’aqüífers.
4.Que el projecte està subjecte al Decret 4/86, i s’ha fet una informació
pública durant 20 dies i sense al·legacions.
5.Que les aigües depurades s’utilitzen com a aigües de reg als camps de
conreu de farratge.
6.Que l’informe de la D.G de Recursos Hídrics informa sobre els requisits
per a la concessió de reutilització.
7.Que el projecte preveu la possibilitat de noves ampliacions.
ACORDA
INFORMAR FAVORABLEMENT sobre el projecte de ‘Construcció d’un
femer, una planta reciclatge de aigües residuals, i legalització d’una nau de
transformació agrària’ al TM Sta. Eulària d’es Riu, sempre i quan es compleixin
els següents condicionants:
1.La gestió dels residus obtinguts de la planta depuradora i femer hauran
de ser gestionats per un gestor autoritzat.
2.S’hauran d’obtenir la concessió de reutilització de les aigües residuals,
per part de la D.G. de Recursos Hídrics.
3.Les aigües pluvials recollides per les cobertes de la nau s’hauran de
conduir fora de la zona de descans del bestiar.
4.Aplicar les màximes precaucions per evitar vessament de residus, en cas
de produir-se’n, s’haurà d’informar a la D.G. de Recursos Hídrics.
Palma, 18 de gener de 2011
El president de la CMAIB
Ramon Orfila Pons

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 2563
Correcció d’errades de la Resolució del director general de
Treball de 18 d’octubre de 2010 per la qual s’ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les Illes
Balears i es disposa la publicació oficial del Conveni col·lectiu de
l’Empresa Funerària Municipal, SA (Exp: CC_TA 02/018 codi
de conveni núm. 07/0073.2)
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159, de 2 de novembre
de 2010, es publicà la Resolució del director general de Treball de 18 d’octubre
de 2010 per la qual s’ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis
col·lectius de les Illes Balears i es disposa la publicació oficial del Conveni
col·lectiu de l’Empresa Funerària Municipal, SA.
El 12 de gener de 2011, l’empresa esmentada comunicà l’existència d’una
errada en la publicació del conveni consistent en la no inclusió de la redacció
completa de l’article 7 tant a la versió catalana com a la castellana.
L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que la
rectificació de les errades materials, aritmètiques i de fet en actes i disposicions

Aprovar la rectificació de l’errada comesa a la publicació del Conveni
col·lectiu de l’Empresa Funerària Municipal, SA, de forma que en l’article 7:
Allà on hi diu:
‘Antiguitat
Els augments periòdics per temps de servei són els que deriven d’aplicar
l’escala següent al salari base:
Els triennis es computen a partir de l’1 de gener de l’any en què es compleixen. S’ha de respectar, així mateix, l’antiguitat aconseguida per tot el personal en entrar en vigor l’anterior conveni, fins i tot en el tram temporal corresponent.’
Hi ha de dir:
‘Antiguitat
Els augments periòdics per temps de servei són els que deriven d’aplicar
l’escala següent al salari base:
Als 3 anys d’antiguitat
Als 6 anys d’antiguitat
Als 9 anys d’antiguitat
Als 12 anys d’antiguitat
Als 15 anys d’antiguitat
Als 18 anys d’antiguitat
Als 21 anys d’antiguitat
Als 24 anys d’antiguitat
Als 27 anys d’antiguitat
Als 30 anys d’antiguitat
Als 33 anys d’antiguitat
Als 36 anys d’antiguitat
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Els triennis es computen a partir de l’1 de gener de l’any en què es compleixen. S’ha de respectar, així mateix, l’antiguitat aconseguida per tot el personal en entrar en vigor l’anterior conveni, fins i tot en el tram temporal corresponent.’
Palma, 25 de gener de 2011
El director general de Treball
Iago Negueruela Vázquez

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 2642
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 31 de gener de 2011 per la qual s’assignen els percentatges per a la qualificació de cadascuna de les
destreses en els diferents cursos i nivells dels idiomes en les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears
L’Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals
de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les Illes
Balears, (BOIB núm. 12, de 24 de gener) en la disposició final primera autoritza el director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent a dictar les disposicions i adoptar els actes que siguin necessaris per a la interpretació, l’aplicació, el desplegament i la concreció d’aquesta norma.
L’article 18 de l’Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els
aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les Illes Balears, (BOIB núm. 12, de 24 de gener) estableix que la prova
de certificació ha de ser única i comuna per a tots els centres que la realitzen.
Els decrets de currículum dels ensenyaments d’idiomes i els seus annexos
estableixen les destreses que s’han d’avaluar i quina ha de ser l’estructura i el
contingut de les proves dels nivells respectius.
La resolució anual del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent per la qual es dicten les instruccions per a l’elaboració
de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes, determina quina
estructura i contingut han de tenir les proves de certificació dels diferents
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nivells.
És necessari assignar els percentatges per a la qualificació de cadascuna
de les parts de les proves de certificació que avaluen les destreses en els diferents nivells dels ensenyaments d’idiomes a les Illes Balears. També cal establir
els percentatges aplicables a les activitats que avaluen les destreses en els primers cursos de cada nivell dels idiomes en les escoles oficials d’idiomes de les
Illes Balears. D’aquesta manera, totes les persones que accedeixen a aquests
ensenyaments són tractades amb igualtat independentment del centre on siguin
avaluades.
D’acord amb això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
1.Assignar els percentatges per a la qualificació de cadascuna de les parts
de les proves de certificació que avaluen les destreses en els diferents nivells
dels ensenyaments d’idiomes a les Illes Balears.
2.Establir els percentatges aplicables a les activitats que avaluen les destreses en els primers cursos de cada nivell dels idiomes que s’imparteixen a les
escoles oficials d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3.Els percentatges indicats s’han d’aplicar tant en la modalitat presencial
com en la modalitat no presencial.
4.Els percentatges figuren en l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon
Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Tercer
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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següent:
Comprensió lectora: 25%
Comprensió auditiva: 25%
Expressió escrita: 25%
Expressió oral: 25%
En la prova de certificació del nivell bàsic no hi ha apartat d’ús de la llengua perquè s’inclou en la comprensió lectora.
b) Nivells intermedi, avançat, C1 i C2
En els cursos intermedi 1, intermedi 2, avançat 1, avançat 2, C1 i C2 dels
idiomes alemany, anglès, àrab, francès, català, italià, espanyol llengua estrangera, rus i xinès, a més de les destreses de comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita, i expressió oral, s’ha d’avaluar i puntuar separadament l’ús
de la llengua. Els percentatges assignats a cadascun d’aquests apartats respecte
de la puntuació total són els següents:
-En els cursos intermedi 1 i avançat 1 el percentatge que s’assigna a cada
destresa respecte de la puntuació total és el següent:
Comprensió lectora: 20%
Comprensió auditiva: 20%
Expressió escrita: 20%
Expressió oral: 20%
Ús de la llengua: 20%
-En les proves de certificació dels nivells intermedi, avançat , C1 i C2 el
percentatge que s’assigna a cada part respecte de la puntuació total de la prova
és el següent:
Comprensió lectora: 20%
Comprensió auditiva: 20%
Expressió escrita: 20%
Expressió oral: 20%
Ús de la llengua: 20%

—o—
Palma, 31 de gener de 2011
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey
ANNEX
Assignació de percentatges per a les qualificacions
En tots els cursos dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 dels diferents idiomes autoritzats s’avaluen les destreses següents: comprensió auditiva,
comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral. En els nivells intermedi,
avançat, C1 i C2 s’avalua i es qualifica, de forma independent, l’ús de la llengua.
Les proves de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2
dels diferents idiomes autoritzats consten d’activitats de comprensió auditiva,
comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i ús de la llengua. En el
nivell bàsic, l’apartat d’ús de la llengua està inclòs dins la comprensió lectora.
En aquest cas, la prova consta de quatre parts en comptes de cinc.
L’alumnat dels cursos bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, C1 i C2 s’avalua
mitjançant les proves de certificació.
Els percentatges que s’assignen a cadascuna de les destreses en els diferents nivells i cursos dels idiomes en les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears són els que s’especifiquen a continuació:
a) Nivell bàsic
En el curs bàsic 1 dels idiomes alemany, anglès, francès, català, italià i
espanyol llengua estrangera i en els cursos bàsic 1.1. i bàsic 1.2. dels idiomes
àrab, rus i xinès el percentatge que s’assigna a cada destresa respecte de la puntuació total és el següent:
Comprensió lectora: 25%
Comprensió auditiva: 25%
Expressió escrita: 25%
Expressió oral: 25%
La puntuació de les activitats d’avaluació sobre l’ús de la llengua s’ha
d’incloure en la puntuació corresponent a la comprensió lectora.
En les proves de certificació del nivell bàsic dels idiomes alemany, anglès,
àrab, francès, català, italià, espanyol llengua estrangera, rus i xinès el percentatge que s’assigna a cada part respecte de la puntuació total de la prova és el

Num. 3099
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 7 de febrer de 2011 per la qual es
dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de
matrícula als ensenyaments de Tècnic esportiu en Bàsquet de
nivell I, per a les persones que han participat en el procediment
de validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el
primer nivell dels ensenyaments esportius de règim especial de
l’especialitat de Bàsquet
L’Ordre de 28 de juliol de 2008 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 (BOIB
núm. 113, de 14 d’agost) estableix en la disposició final primera un desplegament i una concreció anual d’aquesta amb una Resolució que concreti les dates
en què s’han de fer les actuacions que s’hi regulin, així com altres aspectes de
l’esmentat procés d’admissió.
Per tot això, de conformitat amb la normativa indicada, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
1.Aprovar les instruccions per al curs escolar 2010-2011 que es despleguen de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 25 novembre de 2008,
mitjançant les quals es concreten determinats aspectes del procediment d’admissió i de matrícula als ensenyaments de Tècnic esportiu en Futbol, Futbol
sala, Bàsquet, Atletisme i Esports de muntanya i escalada, que s’imparteixen a
les Illes Balears.
2.Les instruccions s’adjunten com a Annex 1 a aquesta Resolució.
Segon
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 de febrer de 2011
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

