
efecte amb data 23 de desembre de 2004�.

5 Modificació/rectificació del punt 1 l�article 11. Composició de la Junta
Rectora.

On diu:
� El president, amb veu i vot, que serà el director general competent en

matèria d�ordenació i planificació turística de la conselleria competent en matè-
ria de turisme o la persona que ell designi.�

Hi ha de dir:
� El president, amb veu i vot, serà el batle de l�Ajuntament de Sencelles o

la persona que ell designi.�

6 Modificació de l�article 12. S�ha d�afegir un nou punt a les funcions de
la Junta Rectora:

�o) Acordar la formalització d�operacions de crèdit i endeutament tant en
títols com en operacions de crèdit i altres operacions financeres per al finança-
ment adequat de les seves activitats.�

7 Modificació /rectificació de l�article 14. Règim jurídic.

On diu:
�El règim jurídic i d�activitats del Consorci serà el que estableix la legis-

lació autonòmica, d�acord amb el que disposa l�article 85.4 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de regim jurídic de la Comunitat Autònoma.�

Hi ha de dir:
�El règim jurídic i d�activitats del Consorci serà el que estableix la legis-

lació de règim local.

8 Modificació/rectificació de l�article 17. Mitjans per a la gestió del
Consorci.

On diu:
�La gestió humana, tècnica, econòmica i administrativa necessària per al

desenvolupament de les activitats del Consorci i el compliment de les seves
finalitats es podran dur a terme per qualsevol de les entitats consorciades, mit-
jançant conveni signat a l�efecte, sense perjudici, que als efectes prevists en la
legislació de contractes, ambdues entitats consorciades tenguin el caràcter de
mitjans propis instrumentals del Consorci.�

Hi ha de dir:
�La gestió humana, tècnica, econòmica i administrativa necessària per al

desenvolupament de les activitats del Consorci i el compliment de les finalitats
d�aquest es podrà dur a terme per qualsevol de les entitats consorciades, mit-
jançant conveni signat a l�efecte.�

9 Modificació de l�article 18. Recursos del Consorci. S�ha d�afegir un nou
punt:

� i) Els emprèstits i deutes que pugui emetre, així com els crèdits i altres
operacions financeres d�endeutament de qualsevol tipus que pugui concertar
amb entitats financeres, bancàries i, en general, de crèdit, tant nacionals com
estrangeres.�

10. Modificació/rectificació de l�article 20. Comptabilitat i rendició de
comptes. 

On diu:
�La comptabilitat i el règim de comptes del Consorci s�adaptarà a:
- La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions de la CAIB.
- L�Ordre del conseller de Turisme de 2 de març de 2004, per la qual s�a-

proven les bases reguladores per a l�atorgament de subvencions en matèria de
turisme destinades al desenvolupament de projectes per pal·liar l�estacionalitat
turística.

- L�estructura dels seu pressupost i l�Ordre de 20 de setembre de 1989, de
pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 252, de 20 d�octubre de 1989).

- El desenvolupament del pressupost i l�execució de la despesa pública, de
conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s�a-
prova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- La instrucció de comptabilitat per a l�Administració local (ICAL), apro-
vada per Ordre de 17 de juliol de 1990.�

Hi ha de dir:
�La comptabilitat de les despeses i els projectes subvencionats per la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears es durà per separat de les altres des-

peses no finançades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La comptabilitat i el règim de comptes del Consorci s�adaptarà a la legis-

lació local: 
- L�estructura dels seu pressupost i l�Ordre de 20 de setembre de 1989, de

pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 252, de 20 d�octubre de 1989).
- El desenvolupament del pressupost i l�execució de la despesa pública, de

conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s�a-
prova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

- La instrucció de comptabilitat per a l�Administració local (ICAL), apro-
vada per Ordre de 17 de juliol de 1990.�

Palma, 25 de juliol de 2005

La secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

� o �

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 13754
Acord, del Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2005, pel
qual es corregeixen errades en el Decret Legislatiu 1/2005, de 24
de juny, pel qual s�aprova el text refós de la Llei de Finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d�Economia, Hisenda i Innovació en sessió celebrada el 22 de juliol de 2005,
adoptà, entre altres, l�acord següent:

«Primer. Rectificar les errades advertides en la versió catalana del Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s�aprova el text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 98, de 28 de juny de 2005, en els termes que
s�indiquen a continuació:

- En la pàgina 7, article 7, 
on diu:
«d) Autoritzar i disposar les despeses en els supòsits que així ho establei-

xi la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma o una altra norma
de rang legal.

e) Autoritzar prèviament els titulars de les seccions pressupostàries perquè
duguin a terme l�autorització i disposició de despeses que siguin de la seva com-
petència en els supòsits que així ho estableixi la Llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma o una altra norma de rang legal.

f) Determinar les directrius de política econòmica i financera de la comu-
nitat autònoma.

g) Les altres funcions o competències que li atribueixin les lleis.»

Ha de dir:
«e) Autoritzar i disposar les despeses en els supòsits que així ho establei-

xi la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma o una altra norma
de rang legal.

f) Autoritzar prèviament els titulars de les seccions pressupostàries perquè
duguin a terme l�autorització i disposició de despeses que siguin de la seva com-
petència en els supòsits que així ho estableixi la Llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma o una altra norma de rang legal.

g) Determinar les directrius de política econòmica i financera de la comu-
nitat autònoma.

h) Les altres funcions o competències que li atribueixin les lleis.»

- En la pàgina 14, article 70, 
on diu:
«1. Són funcions encomanades a la Tresoreria General, com a òrgan direc-

tiu competent en matèria de tresoreria de la comunitat autònoma, les següents:»

Ha de dir:
«Són funcions encomanades a la Tresoreria General, com a òrgan directiu

competent en matèria de tresoreria de la comunitat autònoma, les següents:»

- En la pàgina 17, article 91, 
on diu:
«f) Vigilar i impulsar l�activitat de les oficines de comptabilitat existents

en qualsevol departament, entitat autònoma o empresa pública de la comunitat.»
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Ha de dir:
«f) Vigilar i impulsar l�activitat de les oficines de comptabilitat existents

en qualsevol departament, entitat autònoma o empresa pública de la comunitat
autònoma.»

Segon. Rectificar les errades advertides en la versió castellana del Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s�aprova el text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 98, de 28 de juny de 2005, en els termes que
s�indiquen a continuació:

(Vegeu versió castellana).

Tercer. Ordenar la publicació d�aquest Acord en el Butlletí oficial de les
Illes Balears.»

Palma, 25 de juliol de 2005

La secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

� o �

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13490

Ordre del conseller d�Educació i Cultura de 18 de juliol de 2005
la qual ordena i organitza els ensenyaments del batxillerat en
règim nocturn en centres educatius públics de la comunitat autò-
noma  de les Illes Balears.

El títol III de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l�educació, (BOE núm. 307, de 24 de desembre), desenvolupa el que fa refe-
rència a l�educació de les persones adultes, amb l�objectiu d�oferir a tots els ciu-
tadans la possibilitat de formar-se al llarg de tota la vida. Amb aquesta finalitat
encomana a les administracions educatives l�adopció de mesures que tendeixin
a oferir a tots els ciutadans l�oportunitat d�accedir als nivells o graus dels ensen-
yaments no obligatoris. En el seu article 54.2, alhora que estableix la possibili-
tat que les persones adultes, sempre que tenguin la titulació requerida, puguin
cursar el batxillerat en els centres ordinaris docents, preveu la possibilitat que
disposin d�una oferta específica i organitzada d�acord amb les seves caracterís-
tiques i a l�article 52.3 es possibilita als alumnes majors de setze anys, que per
raons de feina o altres circumstàncies especials no puguin acudir als centres edu-
catius en règim ordinari, que puguin seguir els ensenyaments per a les persones
adultes. El Real decret 832/2003, de 27 de juny, (BOE núm. 159, de 4 de juliol),
que estableix l�ordenació general i els ensenyaments comuns del batxillerat, a la
disposició addicional tercera autoritza a les Administracions educatives per
adoptar les mesures oportunes perquè les persones adultes puguin cursar el bat-
xillerat en els centres ordinaris que es determinin. El Decret 29/2005, d�11 de
març, (BOIB núm. 50, de 31 de març), que estableix l�ordenació i el currículum
de batxillerat a les Illes Balears, en la disposició addicional segona, especifica
que la Conselleria d�Educació ha d�organitzar l�estructura dels estudis de batxi-
llerat en règim nocturn. El Reial decret 986/1991, de 14 de juny, (BOE núm.
151, de 25 de juny), pel qual s�aprova el calendari d�aplicació de la nova orde-
nació del sistema educatiu, a l�annex II relaciona les equivalències, a efectes
acadèmics, dels ensenyaments experimentals amb els corresponents a la nova
ordenació del sistema educatiu.

El Reial decret 1318/2004, de 28 de maig (BOE núm. 130, de 29 de maig),
modifica el Reial decret 827/2003, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de
juny), que estableix el calendari d�aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu establert per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l�educació. En virtut d�això, la normativa bàsica estatal d�aplicació és el
Reial decret 1700/1991, de 29 de novembre (BOE núm. 288, de 2 de desembre),
pel qual s�estableix l�estructura del batxillerat, el Reial decret 1178/1992, de 2
d�octubre (BOE núm. 253, de 21 d�octubre), pel qual es regulen els ensenya-
ments mínims del batxillerat, i el Reial decret 3474/2000, de 29 de desembre
(BOE núm. 14, de 16 de gener), en el qual s�estableix que les comunitats autò-
nomes han de dictar, en l�àmbit de les seves respectives competències, les nor-
mes que siguin precises per a l�aplicació i el desenvolupament de la normativa
bàsica estatal.

Aquesta Ordre pretén ordenar i organitzar els estudis del batxillerat en
règim nocturn, com s�estableix en les disposicions final primera i addicional pri-

mera del Decret 111/2002, de 2 d�agost (BOIB núm. 104, de 29 d�agost), pel
qual s�estableix l�estructura i l�ordenació dels ensenyaments del batxillerat a les
Illes Balears.

D�acord amb l�article 15.1 de l�Estatut d�autonomia de les Illes Balears,
correspon  a la comunitat autònoma la competència de desenvolupament legis-
latiu i d�execució en matèria d�ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats, d�acord amb el que disposa l�article 27 de la
Constitució i les lleis orgàniques que, de conformitat amb l�apartat 1 de l�article
81 d�aquesta, el desenvolupen, i sense perjudici de les facultats que l�article
149.1.30a. atribueix a l�Estat  i a l�Alta Inspecció pel que fa al seu compliment
i garantia.

Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de
funcions i serveis de l�Administració de l�Estat a les Illes Balears  en matèria
d�ensenyament no universitari, i d�acord també amb la Llei orgànica 10/2002,
de 23 desembre, de qualitat de l�educació i amb els reials decrets i ordres de des-
plegament d�aquesta Llei, correspon als òrgans de Govern de les Illes Balears
dictar, en l�àmbit de les seves competències, les disposicions que siguin neces-
sàries per a l�execució i  desenvolupament d�aquests decrets i ordres.

En virtut d�això, a proposta de la Direcció General d�Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat, previ informe del Consell Escolar de les
Illes Balears i d�acord amb les competències en matèria d�educació d�aquesta
Conselleria, dict la següent

ORDRE

Article 1. Objecte i àmbit d�aplicació

1. La present Ordre té per objecte l�ordenació i l�organització dels ensen-
yaments del batxillerat en el règim nocturn i serà d�aplicació en els centres edu-
catius públics de les Illes Balears.

2. La Conselleria d�Educació i Cultura podrà autoritzar els centres educa-
tius públics per impartir els ensenyaments del batxillerat en el règim nocturn
quan les circumstàncies personals, socials o laborals d�un nombre suficient d�a-
lumnat ho requereixin, prèvia sol·licitud a la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius.

3. Les sol·licituds han d�especificar les modalitats del batxillerat i el nom-
bre de grups que puguin establir-se, així com el model organitzatiu que es pro-
posa d�entre els dos d�aquesta Ordre. 

Article 2. Condicions acadèmiques d�accés

1. Per  accedir al primer curs d�aquests ensenyaments l�alumnat ha de reu-
nir alguna de les condicions acadèmiques següents:

a) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatò-
ria, segons l�article 2, del Reial decret 1700/1991, de 29 de novembre. 

b) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma
dels ensenyaments mitjans, segons l�article 14, annex II, del Reial decret
986/1991, de 14 de juny.

c) Haver superat el segon curs de batxillerat unificat i polivalent o segon
curs de formació professional de primer grau i títol de tècnic auxiliar, segons
l�article 14, annex I, del Reial decret 986/1991, de 14 de juny.

d) Haver superat el tercer curs comú del pla 63 o el segon curs comú expe-
rimental d�arts aplicades i oficis artístics, segons l�article 14, annex VI, del Reial
decret 986/1991, de 14 de juny.

e) Haver superat un mòdul professional experimental de nivell 2, segons
l�article 14, annex II, del Reial decret 986/1991, de 14 de juny.

f) Estar en possessió del títol de tècnic de formació professional, quan
hagi accedit als esmentats ensenyaments mitjançant la prova d�accés, segons
l�article 35.3, de la Llei orgànica 1/1990, d�ordenació general del sistema edu-
catiu. 

2. Per  accedir al segon curs d�aquests ensenyaments l�alumnat ha de reu-
nir alguna de les condicions acadèmiques següents:

a) Haver superat el tercer curs de batxillerat unificat i polivalent i estar en
possessió del títol de batxiller, o tercer de formació professional de segon grau
(règim d�ensenyaments especialitzats) o segon de formació professional de
segon grau (règim general), segons l�article 14, annex I, del Reial decret
986/1991, de 14 de juny.

24 BOIB Num. 113 30-07-2005


