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cionària de la Direcció General de Treball o de Salut Laboral corresponent, amb
categoria, almenys, de cap de servei, que ha de designar la persona titular de la
Conselleria de Turisme i Treball. Aquestes persones que actuïn en substitució de
les titulars no poden exercir la vicepresidència en cap cas.
9. En el cas d’absència de la persona titular de la secretaria, per qualsevol
causa o per vacant, l’ha de substituir una funcionària o un funcionari de la
Conselleria de Turisme i Treball amb categoria, almenys, de cap de servei, que
ha de designar la persona titular de la Conselleria de Turisme i Treball.
10. La persona titular de la Conselleria de Turisme i Treball ha de designar els membres no nats de la Comissió a proposta de les organitzacions sindicals i de les empresarials més representatives. Igualment, aquestes organitzacions han de proposar, perquè siguin designats, sis membres suplents que han de
substituir els titulars corresponents en els casos d’absència o vacant.
11. La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha de designar les persones
que han de substituir, en el cas d’absència per qualsevol causa o per vacant, els
membres que la representen en la Comissió. En tot cas, les persones suplents
han de ser inspectors de Treball i Seguretat Social amb destinació a les Illes
Balears.
Article 2
En la resta de l’articulat de l’Ordre que es modifica, on diu Conselleria de
Treball i Formació ha de dir Conselleria de Turisme i Treball d’acord amb el
Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de las Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i es modifica el Decret 10/2010, de 9 de març,
pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final
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ORDRE
Article únic
1. Es modifica la redacció de l’article 9 de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, que
queda de la manera següent:
‘Article 9
Sessions d’avaluació final
1. A la sessió d’avaluació final ordinària del mes de juny s’han de dur a
terme les actuacions següents:
a) Confecció de les actes d’avaluació final ordinària.
b) Confecció de les actes d’avaluació de matèries pendents.
c) Promoció de l’alumnat de 1r, 2n i 3r que hagi superat totes les matèries
o tingui avaluació negativa en dues matèries, com a màxim.
d) Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat de 4t que hagi superat totes les matèries i, en el seu cas,
àmbits.
e) Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que hagi superat la totalitat dels mòduls voluntaris dels
programes de qualificació professional inicial.
f) Proposta d’expedició del certificat acadèmic per a l’alumnat que hagi
superat un programa de qualificació professional inicial.
g) Proposta d’incorporació de determinats alumnes als diversos programes.
h) Proposta d’activitats de recuperació de l’alumnat que s’ha de presentar
a les proves extraordinàries.
i) Altres actuacions previstes al projecte educatiu.

Aquesta Ordre comença a vigir el dia següent d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. A la sessió d’avaluació final extraordinària del mes de setembre s’han
de dur a terme les actuacions següents:

Palma, 6 d’agost de 2010

a) Confecció de les actes d’avaluació final extraordinària.
b) Confecció de les actes d’avaluació de matèries pendents.
c) Promoció de l’alumnat de 1r, 2n i 3r que reuneixi els criteris de promoció establerts en l’article 10 d’aquesta Ordre.
d) Proposta d’expedició de títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat de 4t que reuneixi els criteris de titulació establerts en
l’article 13 d’aquesta Ordre.
e) Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que hagi superat la totalitat dels mòduls voluntaris dels
programes de qualificació professional inicial.
f) Proposta d’expedició del certificat acadèmic per a l’alumnat que hagi
superat un programa de qualificació professional inicial.
g) Proposta d’incorporació de determinats alumnes als diversos programes.
h) Altres actuacions previstes al projecte educatiu.

La consellera de Turisme i Treball
Joana M. Barceló Martí

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18330
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de juliol de 2010,
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears
El Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, en els articles 16.4 i 20.5 autoritza els alumnes que en la sessió d’avaluació final del mes de juny hagin obtingut un màxim de quatre matèries avaluades negativament, a presentar-se a les
proves extraordinàries de setembre.
L’Ordre de la consellera d’educació i Cultura de 22 de desembre de 2008,
sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, desenvolupà la normativa mencionada en els articles
10.5 i 13.8.
Aquests articles de la mencionada Ordre, que fan referència a la possibilitat de presentar-se a les proves extraordinàries, varen ser recorreguts davant el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el qual amb data de 3 de
novembre de 2009 va dictar una Resolució mitjançant la qual acordà la suspensió de la vigència dels articles 10.5 i 13.8 de la mencionada Ordre, pel que fa
referència a la limitació del nombre de matèries avaluades negativament per tal
que els alumnes puguin presentar-se a les proves extraordinàries de setembre.
Posteriorment, el 12 de maig de 2010, el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears mitjançant la sentència núm. 384, declarà nuls els articles 9,
10.5 i 13.8 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre
de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
El Decret 95/2010, de 30 de juliol, pel qual es modifica el Decret 73/2008,
de 27 de juny , que estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears, dóna una nova redacció als articles que fan referència a la
normativa objecte de la sentència núm. 384 de 12 de maig de2010.
Atès que s’ha de donar compliment a la sentència esmentada i d’acord
amb la disposició final primera del Decret 95/2010,de 30 de juliol , dict la
següent

3. Les sessions d’avaluació final ordinària i extraordinària de quart han de
ser presidides pel director o pel membre de l’equip directiu en qui delegui.’
2. Es modifica la redacció de l’apartat 5 de l’article 10 de l’Ordre de la
consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació
de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes
Balears, que queda de la manera següent:
‘Article 10.5. Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de
primer a tercer que en la sessió d’avaluació final del mes de juny tinguin matèries del mateix curs o de cursos anteriors avaluades negativament, han d’organitzar proves extraordinàries els tres primers dies hàbils del mes de setembre.
Aquestes proves han de ser elaborades pels diversos departaments, han de considerar els aspectes curriculars no adquirits i poden versar sobre la totalitat o una
part de la programació de la matèria corresponent. Posteriorment, en la sessió
extraordinària de setembre, l’equip docent ha d’aplicar la decisió de promoció a
què es refereixen els apartats 2 i 3 d’aquest article.’
3. Es modifica la redacció de l’apartat 8 de l’article 13 de l’Ordre de la
consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació
de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes
Balears, que queda de la manera següent:
‘Article 13.8. L’equip docent, en la sessió d’avaluació final del mes de
juny, ha de proposar per a l’obtenció del títol l’alumnat que hagi superat totes
les matèries, i en el seu cas àmbits o mòduls, de l’etapa i n’hagi assolit les competències bàsiques i els objectius. Els centres, per facilitar la recuperació a
aquells alumnes de quart que en la sessió d’avaluació final del mes de juny tinguin matèries de quart o de cursos anteriors avaluades negativament, han d’organitzar proves extraordinàries els tres primers dies hàbils del mes de setembre.
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Aquestes proves han de ser elaborades pels diversos departaments, han de considerar els aspectes curriculars no adquirits i poden versar sobre la totalitat o una
part de la programació de la matèria corresponent. Posteriorment, en la sessió
d’avaluació extraordinària de setembre, l’equip docent ha d’aplicar la decisió de
titulació establerta als apartats 2 i 4 d’aquest article.’
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de juliol de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 18061
Informació pública del Projecte d’ordre de creació del fitxer de
dades de caràcter personal de les imatges enregistrades per les
càmeres de seguretat, vigilància i control d’accessos del
Poliesportiu Príncipes de España, adscrit a la conselleria de
Presidència.
D’acord amb el que preveuen l’article 42 i següents de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, relatius al procediment d’elaboració de disposicions administratives, se sotmet el Projecte d’ordre de creació del
fitxer de dades de caràcter personal de les imatges enregistrades per les càmeres
de seguretat, vigilància i control d’accessos del Poliesportiu Príncipes de España
a informació pública per un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci en el BOIB, perquè s’hi puguin efectuar les al·legacions que es considerin pertinents. Es pot consultar o sol·licitar el Projecte
esmentat a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència (Passeig de
Sagrera, 2, Palma de Mallorca).
Palma, 5 d’agost de 2010
La secretària general
Lourdes Aguiló Bennàssar.

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 18025
Anunci mitjançant el qual es fa pública la pròrroga expressa del
contracte d’arrendament d’un immoble
De conformitat amb el que preveu l’article 138 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, aprovat pel Decret 127/2005, de 16 de desembre, es fa
pública la pròrroga expressa del següent contracte d’arrendament de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Expedient Direcció General de Patrimoni: 167/2010
Tipus de contracte: privat, pròrroga expressa d’arrendament d’immoble
Forma d’adjudicació del contracte: directa
Objecte: locals ubicats al carrer d’Abad i Lasierra, núm. 47, d’Eivissa, que
inclou la plaça d’un aparcament al carrer de Vicente Serra Orvay, núm. 22,
d’Eivissa
Període de vigència: de l’1 de juny de 2010 fins al 31 de maig de 2012
Import total: 54.261,57 euros, IVA inclòs
Arrendador: Maria del Carmen Castelló Viñas
Centre gestor: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Palma, 3 d’agost de 2010
El secretari general
Fernando Toll-Messía Gil

—o—
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 18102
Anunci per a la licitació del contracte de servei ‘Impressió de
publicacions dels espais naturals protegits amb inclusió de persones en risc d’exclusió social’
1.-Entitat adjudicadora
a) Organisme: Espais de Natura Balear (ENB)
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Espais Naturals
c) Número d’expedient: 05/2010
2.-Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Impressió dels fulletons generals de diferents
espais naturals protegits, quaderns de fitxes de fauna i flora, d’itineraris i una
guia de bolets.
b) Lloc d’execució: Illes Balears
c) Termini d’execució: Des de la signatura del contracte fins dia 31 de desembre de 2010
3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4.-Pressupost base de licitació
Import sense IVA: 59.395,67 € (cinquanta-nou mil tres-cents noranta-cinc
euros, amb seixanta-set cèntims)
Import IVA: 10.691,22 € (deu mil sis-cents noranta-un euros amb vint-idos cèntims)
Import total: 70.086,89 € (setanta mil vuitanta-sis euros, amb vuitanta-nou
cèntims)
5.-Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.
6.-Obtenció d’informació i de documentació
a) Entitat: Espais de Natura Balear
b) Domicili: Carrer Gremi Corredors,10
c) Localitat i codi postal: Palma 07009
d) Telèfon: 971 177 645
e) Telefax: 971 177 647
f) Obtenció de documentació: Perfil del Contractant (www.plataformadecontratacio.caib.es)
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: La mateixa que
per al lliurament d’ofertes
7.-Requisits específics del contractista
a) Veure plecs
8.-Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a)Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del següent al
de publicació de l’anunci de licitació al BOIB. Si el dia en què acaba el termini
fixat és inhàbil, el termini s’entén prorrogat al dia hàbil següent. Hora límit:
14,00 hores.
b) Documentació a presentar: Veure plecs
c) Lloc de presentació: Registre general d’Espais de Natura Balear, Carrer
Gremi Corredors, 10, 07009 Palma
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3(tres) mesos
e) Admissió de variants: No.
9.-Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Espais de natura Balear (ENB)
b) Domicili: Carrer Gremi Corredors, 10
c) Localitat: Palma 07009
d) Data:S’avisarà oportunament als licitadors, un cop expirat el termini de
presentació d’ofertes
10.-Altre informació:
a)Despeses dels anuncis: Empresa adjudicatària
El Director d’Espais de Natura Balear
Francesc Aguiló Capellà.

—o—
Num. 18210
Notificació dels acords d’iniciació d’expedients administratius
sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Atès que no ha estat possible notificar l’acord d’iniciació dels expedients

