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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

793

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2017 per la qual s’autoritza la
implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de les modalitats esportives
de Bàsquet i Futbol a l’IES Guillem Cifre de Colonya i a l’IES Mossèn Alcover i de la modalitat de
Futbol a l’IES Guillem Sagrera

Fets
1. L’IES Guillem Cifre de Colonya, amb el codi de centre 07006470, té la configuració que consta en la Resolució de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de setembre de 2013 per la qual s’autoritza la supressió dels ensenyaments esportius de règim
especial, especialitats muntanya i escalada (BOIB núm. 142, de 17 d’octubre), que és la següent:
Codi de centre: 07006470
Denominació genèrica: institut d’educació secundària
Denominació específica: Guillem Cifre de Colonya
Titular: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Domicili: c. de la Mare Alberta, s/n
Localitat: Pollença
Municipi: Pollença
CP: 07460

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/12/999617

Ensenyaments autoritzats:
Educació secundària obligatòria
PMAR: 1 unitat a 3r d’ESO
Batxillerat (modalitats de ciències i humanitats i ciències socials)
Cicles formatius de la família professional d’Hoteleria i Turisme: CFP bàsica de Cuina i Restauració (HOT 11)
Cicles formatius de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives (AFD):
CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (AFD 21)
CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AFD 31)
2. L’IES Mossèn Alcover, amb el codi de centre 07002191, té la configuració següent:
Codi de centre: 07002191
Denominació genèrica: institut d’educació secundària
Denominació específica: Mossèn Alcover
Titular: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Domicili: ronda de l’Institut, s/n
Localitat: Manacor
Municipi: Manacor
CP: 07500
Ensenyaments autoritzats:
Educació secundària obligatòria
PMAR: 1 unitat a 2n d’ESO i 1 unitat a 3r d’ESO
Batxillerat (modalitats de ciències, arts, i humanitats i ciències socials)
Cicles formatius de la família professional d’Administració i Gestió:
CFP bàsica de Serveis Administratius (ADG 11)
Cicles formatius de la família professional de Sanitat:
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CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria (SAN 23)
CFGS d’Higiene Bucodental (SAN 34)
Cicles formatius de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:
CFGS d’Educació Infantil (SSC 31)
CFGS d’Integració Social (SSC 33)
3. L’IES Guillem Sagrera, amb el codi de centre 07006512, té la configuració següent:
Codi de centre: 07006512
Denominació genèrica: institut d’educació secundària
Denominació específica: Guillem Sagrera
Titular: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Domicili: c. de Salvador Dalí, 5
Localitat: Palma
Municipi: Palma
CP: 07011
Ensenyaments autoritzats:
Educació secundària obligatòria
PMAR: 1 unitat a 2n d’ESO i 1 unitat a 3r d’ESO
Batxillerat (modalitats de ciències i humanitats i ciències socials)
Cicles formatius de la família professional d’Administració i Gestió:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/12/999617

CFP bàsica de Serveis Administratius (ADG 11)
CFGM de Gestió Administrativa (ADG 21)
CFGS d’Assistència a la Direcció (ADG 31)
4. El 13 de desembre de 2017 la cap del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial va emetre un informe, que compta amb el vistiplau del
cap del Departament de Planificació i Centres, favorable a implantar als centres que s’indiquen a continuació els ensenyaments esportius de
règim especial de grau mitjà de les modalitats esportives següents:
Tècnic esportiu en Futbol (nivells 1 i 2):
IES Guillem Cifre de Colonya
IES Mossèn Alcover
IES Guillem Sagrera
Tècnic esportiu en Bàsquet (cicles inicial i final):
IES Guillem Cifre de Colonya
IES Mossèn Alcover
La conveniència d’implantar aquests estudis als centres esmentats es reflecteix en el mateix informe, quan exposa que cada any creix la
demanda de nous ensenyaments esportius i que s’ha de donar resposta a aquesta demanda ampliant l’oferta d’aquests ensenyaments tant en
nombre de centres com en nombre d’especialitats. Especialment, considera necessari descentralitzar aquests estudis per fer-los més propers i
accessibles a la població que resideix lluny de Palma. A més, a tot això s’hi suma la novetat de voler incorporar una nova modalitat en torn
de jornada continuada durant els matins i per als alumnes que tenen entre 16 i 20 anys. Aquestes demandes han estat detectades tant per les
federacions corresponents com pel mateix Servei d’Ensenyaments Esportius.
Així mateix, i pel que fa als centres que s’han seleccionat en concret, l’informe detalla els criteris que s’han tengut en compte per valorar els
IES més indicats per impartir-hi aquests ensenyaments esportius, que són les modalitats esportives més sol·licitades a la zona, la disposició
de materials i d’instal·lacions esportives i la predisposició de la direcció del centre, així com la formació dels professors destinats al centre
que impartiran els ensenyaments esportius.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 12
25 de gener de 2018
Fascicle 13 - Sec. III. - Pàg. 2479

2. Els articles 63 i 65 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig, i
suplement en català núm. 11, de 16 de maig).
3. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d’1 de març, i suplement en
català núm. 9, de 16 de març), el qual estableix en l’article 36.2 que, 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 la seva extensió, nivells i graus, modalitats
i especialitats, d’acord amb el que disposen els articles 27 i 149.1.30.a de la Constitució espanyola.
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 Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim
general no universitaris (BOE núm. 62, de 12 de març).
6. El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE
núm. 268, de 8 de novembre, i suplement en català núm. 35, de 16 de novembre).
7. El Reial decret 980/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic esportiu en Bàsquet i se’n fixen el currículum bàsic i els
requisits d’accés (BOE núm. 282, de 25 de novembre).
8. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, 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. 120, de 8 d’agost), d’acord amb la redacció
fixada pel Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015 (BOIB núm. 135,
de 4 de novembre).
9. El Decret 89/2006, de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de
Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats de futbol i futbol sala (BOIB núm. 158, d’11 de novembre).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/12/999617

10. 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).
11. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per
concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme,
bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació
pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors (BOIB núm. 120, de 30 de setembre).
12. L’informe de la cap del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de 13 de desembre de 2017, favorable a la implantació dels
ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de les modalitats esportives de Bàsquet i Futbol a l’IES Guillem Cifre de Colonya i a
l’IES Mossèn Alcover i de la modalitat de Futbol a l’IES Guillem Sagrera atesos els recursos materials i humans i les instal·lacions existents
als tres centres seleccionats; la ubicació dels tres centres ¾zona nord, zona llevant i Palma¾; la conformitat del director de cada un dels tres
centres, i la renúncia del director del CTEIB a incorporar aquests estudis en torn de matí per manca d’espai al centre, així com el nombre
d’alumnes matriculats en els ensenyaments esportius per al curs 2017-2018 als tres centres (6 alumnes de Bàsquet i 7 de Futbol a l’IES
Guillem Cifre de Colonya, 6 alumnes de Futbol a l’IES Guillem Sagrera i 12 alumnes de Bàsquet i 20 de Futbol a l’IES Mossèn Alcover).
Per tot això, d’acord amb la proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de desembre de 2017, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de les modalitats esportives de Bàsquet i Futbol a
l’IES Guillem Cifre de Colonya i a l’IES Mossèn Alcover i de la modalitat de Futbol a l’IES Guillem Sagrera a partir del curs 2017-2018.
2. Determinar que, com a conseqüència d’aquestes implantacions, la configuració dels tres centres queda de la manera següent:
Codi de centre: 07006470
Denominació genèrica: institut d’educació secundària
Denominació específica: Guillem Cifre de Colonya
Titular: Conselleria d’Educació i Universitat
Domicili: c. de la Mare Alberta, s/n
Localitat: Pollença
Municipi: Pollença
CP: 07460
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Ensenyaments autoritzats:
Educació secundària obligatòria
PMAR: 1 unitat a 3r d’ESO
Batxillerat (modalitats de ciències i humanitats i ciències socials)
Cicles formatius de la família professional d’Hoteleria i Turisme:
CFP bàsica de Cuina i Restauració (HOT 11)
Cicles formatius de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives (AFD):
CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (AFD 21)
CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AFD 31)
Ensenyaments esportius:
Tècnic esportiu en Futbol
Tècnic esportiu en Bàsquet
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Codi de centre: 07002191
Denominació genèrica: institut d’educació secundària
Denominació específica: Mossèn Alcover
Titular: Conselleria d’Educació i Universitat
Domicili: ronda de l’Institut, s/n
Localitat: Manacor
Municipi: Manacor
CP: 07500
Ensenyaments autoritzats:
Educació secundària obligatòria
PMAR: 1 unitat a 2n d’ESO i 1 unitat a 3r d’ESO
Batxillerat (modalitats de ciències, arts i humanitats i ciències socials)
Cicles formatius de la família professional d’Administració i Gestió:
CFP bàsica de Serveis Administratius (ADG 11)
Cicles formatius de la família professional de Sanitat:
CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria (SAN 23)
CFGS d’Higiene Bucodental (SAN 34)
Cicles formatius de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:
CFGS d’Educació Infantil (SSC 31)
CFGS d’Integració Social (SSC 33)
Ensenyaments esportius:
Tècnic esportiu en Futbol
Tècnic esportiu en Bàsquet
Codi de centre: 07006512
Denominació genèrica: institut d’educació secundària
Denominació específica: Guillem Sagrera
Titular: Conselleria d’Educació i Universitat
Domicili: c. de Salvador Dalí, 5
Localitat: Palma
Municipi: Palma
CP: 07011
Ensenyaments autoritzats:
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Educació secundària obligatòria
PMAR: 1 unitat a 2n d’ESO i 1 unitat a 3r d’ESO
Batxillerat (modalitats de ciències i humanitats i ciències socials)
Cicles formatius de la família professional d’Administració i Gestió:
CFP bàsica de Serveis Administratius (ADG 11)
CFGM de Gestió Administrativa (ADG 21)
CFGS d’Assistència a la Direcció (ADG 31)
Ensenyaments esportius:
Tècnic esportiu en Futbol
3. Establir que la Conselleria d’Educació i Universitat adopti les mesures oportunes per a la implantació dels ensenyaments que es disposen
en aquesta Resolució.
4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Palma, 29 de desembre de 2017
El conseller d’Educació i Universitat,
Martí X. March Cerdà
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