
1. Ordenar la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius
de les Illes Balears de l’Acta de sessió de la Comissió Negociadora del Conveni
col·lectiu de l’empresa Cespa, SA en el servei de recollida de fems i neteja vià-
ria d’Eivissa de dia 14 de març de 2012, en la qual s’aprova prorrogar el
Conveni col·lectiu l’any 2011.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Negociadora.

Palma, 4 de juny de 2012

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch

Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

(Vegeu-ne la versió castellana)

— o —

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 11705

Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2012 pel qual es
deixa sense efecte l’Acord del Consell de Govern de 24 de juny
de 2005 pel qual s’aprovà la creació del Consorci per al Foment
de l’Esport de Manacor

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència i Esports,
en la sessió de 24 de juny de 2005, va adoptar, entre d’altres, l’Acord següent: 

‘Primer. Aprovar la creació del consorci denominat Consorci per al
Foment de l’Esport de Manacor i també els Estatuts, que s’annexen a aquesta
Proposta d’acord. 

Segon. Autoritzar la consellera de Presidència i Esports i el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació per adscriure a aquest Consorci els béns, els
drets i els mitjans econòmics i materials necessaris, i també per desenvolupar
totes les accions que siguin pertinents per assolir el bon fi que aquesta Proposta
d’acord estableix.

Tercer. Ordenar que es publiqui l’Acord corresponent en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, així com els Estatuts del Consorci.’

L’Acord esmentat es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 101, de 5 de juliol de 2005, i contenia els Estatuts que havien de regir el
funcionament del consorci. 

La constitució del Consorci, d’acord amb l’establert en l’article cinquè
dels seus Estatuts, restava condicionada a la signatura d’un conveni entre el
Govern de les Illes Balears, l’Institut de Serveis Socials i Esportius del Consell
Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor. No obstant l’assenyalat, s’ha
posat de manifest que, amb posterioritat a la publicació dels Estatuts, les admi-
nistracions consorciades no han formalitzat l’acord de voluntats de creació del
Consorci mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració, motiu pel qual,
el Consorci no s’ha constituït com a tal i no ha adquirit, per tant, personalitat
jurídica. D’altra banda, no consta que s’hagi dut a terme cap tipus d’actuació ni
que s’hagi convocat cap junta rectora, òrgan sobirà del Consorci, d’acord amb
les previsions estatutàries.

La disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, autoritza el Consell de Govern perquè, amb caràcter general, faci totes les
actuacions que calguin, a fi de racionalitzar i reduir el conjunt d’ens instrumen-
tals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per mitjà de les operacions
d’estructuració que resultin de les previsions a què fa referència la disposició
transitòria primera de la Llei 7/2010, incloses les transformacions, les extin-
cions, les fusions i les integracions, en tot o en part, en altres ens instrumentals
o en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant l’Acord de Consell de Govern de 13 d’abril de 2012, s’ha
aprovat la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de les Illes Balears i s’ha disposat que corresponen a cada conse-
lleria, respecte dels ens del sector públic que tengui adscrits, l’impuls i la coor-

dinació de l’execució d’aquest Acord. L’annex 1 d’aquest Acord preveu, dins els
ens que s’han d’extingir, el Consorci Forment de l’Esport de Manacor.

En l’actualitat, d’acord amb el Decret 12/2011, de 18 de juny, del presi-
dent 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, en la redacció donada pel Decret 23/2011, de 5
d’agost, aquest Consorci està adscrit a la Conselleria de Turisme i Esports.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Turisme i
Esports, en la sessió de 8 de juny de 2012 adoptà, entre d’altres, l’Acord
següent: 

‘Primer. Deixar sense efecte l’Acord del Consell de Govern de 24 de juny
de 2005 pel qual s’aprovà la creació del Consorci per al Foment de l’Esport de
Manacor.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Palma, 8 de juny de 2012

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

Num. 11747
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de
juny de 2012, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs
2012-13 per als centres docents no universitaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Amb la finalitat que tots els centres educatius que imparteixen ensenya-
ments de nivells no universitaris puguin realitzar una correcta planificació i
organització del curs 2012-2013, i un cop oït el Consell Assessor del calendari
escolar, regulat mitjançant l’Ordre del 28 d’abril de 2005 (BOIB del 3 de maig)
integrat pels representats que nomena l’Ordre esmentada, és necessari dictar la
norma que reguli el calendari escolar del curs 2012-13 per a tots els centres
docents no universitaris de les Illes Balears. 

En la determinació del susdit calendari s’ha de tenir en compte el que dis-
posa el marc normatiu vigent, en concret, el que estableix la disposició addicio-
nal cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en connexió
amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la fun-
ció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Per tot això, dict la següent 

ORDRE

Article 1 
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre és d’aplicació a tots els centres educatius de titularitat

pública que imparteixen primer cicle d’educació infantil, els centres públics,
privats i privats concertats de segon cicle d’educació infantil, educació primà-
ria, educació secundaria, formació professional, batxillerat, educació d’adults,
educació especial i règim especial de les Illes Balears.

Article 2
Professors
1. En el cas dels centres públics de primer cicle d’educació infantil, tot el

professorat ha de disposar d’un mínim de cinc dies per a l’organització del curs
abans del començament de les activitats lectives.

2. A la resta de centres, els professors que imparteixen segon cicle d’edu-
cació infantil, educació primària, educació secundària, formació professional,
batxillerat, educació d’adults, educació especial i règim especial han d’iniciar
les activitats el dia 3 de setembre de 2012.

Els primers dies s’han de destinar, fins al començament de les activitats
lectives, a l’organització del curs, com també a activitats de diversa índole
pedagògica i administrativa. L’acabament de les activitats no pot ser abans del
dia 28 de juny de 2013.

3. Pel que fa als professors de centres privats i de centres privats concer-
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tats, aquesta disposició general s’ha d’aplicar segons el que disposen el conve-
ni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3
Calendari
1. El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2012 i finalitza el dia 31

d’agost de 2013.

2. Els titulars dels centres de primer cicle d’educació infantil, oït el seu
consell escolar, han de fer públic el calendari escolar i l’horari d’obertura, així
com  tots els serveis que s’hi ofereixen, a tota la comunitat educativa i, en par-
ticular, als pares i mares dels alumnes matriculats, abans de dia 19 de juliol de
2012. 

Al mateix temps, ho han de comunicar a la Direcció General de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, abans de l’esmentada data. 

Els centres han d’oferir els seus serveis de manera regular, continuada i
sistemàtica. En tot cas, el calendari i l’horari escolar s’han d’ajustar al que pre-
veu l’article 16 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Cada centre ha d’establir un calendari específic per al temps d’adaptació
dels infants que assisteixen per primera vegada a l’escola, que s’haurà d’articu-
lar en coherència amb altres mesures com la informació, l’estabilitat dels grups
d’infants i del tutor o tutora assignats, les mesures d’acolliment,  com també les
primeres entrevistes amb les famílies.

3. Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i edu-
cació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activi-
tats lectives el dia 13 de setembre de 2012 i les finalitzen el dia 21 de juny de
2013, amb un total de 176 dies lectius.

El dia 13 de setembre dedicaran, opcionalment, les dues primeres hores a
la recepció i l’acolliment d’alumnes i, a partir de la tercera sessió, han de tenir
l’horari ordinari de classe. També es pot realitzar, fins al dia 21 de setembre, un
període d’adaptació per als alumnes del primer curs del segon cicle d’educació
infantil (3 anys) i per als alumnes del segon i tercer curs (4 i 5 anys), sempre que
sigui el seu primer any d’escolarització, i amb el vistiplau del Departament
d’Inspecció Educativa. Aquest període d’adaptació no pot condicionar ni afec-
tar el normal desenvolupament dels serveis complementaris.

4. Els alumnes d’educació secundària obligatòria, del programa de quali-
ficació professional inicial (PQPI) i de batxillerat dels centres públics, privats i
privats concertats inicien les activitats lectives el dia 13 de setembre de 2012,
que es dedicarà a la recepció i l’acolliment dels alumnes, i les finalitzen el dia
21 de juny de 2013, amb un total de 176 dies lectius. 

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat finalitzaran les
activitats lectives el dia  30 de maig de 2013, sense perjudici d’adaptació a allò
que, en el seu moment, disposi la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives, en concordança amb les proves d’accés a la
Universitat. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes de segon de batxi-
llerat, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al
d’inici de les proves, orientades en funció de les opcions posteriors.

Els centres d’educació secundària poden organitzar activitats de recepció
i acolliment amb el mateix format que els de primària. 

5. Els alumnes de cicles formatius de grau mitjà i grau superior de forma-
ció professional, de cicles formatius d’arts plàstiques, disseny i ensenyaments
esportius de règim especial, inicien les activitats lectives el dia 24 de setembre
de 2012 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2013. 

6. Els conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats
lectives el dia 24 de setembre de 2012 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2013.

7. Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lec-
tives el dia 1 d’octubre de 2012 i les finalitzen el dia 25 de juny de 2013.

8. Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives
el dia 1 d’octubre de 2012 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2013.

9. Els estudis superiors de disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny
de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 24 de setembre de 2012 i
les finalitzen el dia 14 de juny de 2013.

Els estudis superiors d’art dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic
inicien les activitats lectives el dia 24 de setembre de 2012 i les finalitzen el dia
21 de juny de 2013.

El estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música i
Dansa inicien les activitats lectives el dia 24 de setembre de 2012 i les finalit-
zen el dia 21 de juny de 2013.

Article 4
Horari
1. Centres públics de primer cicle d’educació infantil
- Els horaris d’entrada i sortida han de ser flexibles. A aquest efecte, els

centres públics de primer cicle d’educació infantil poden establir unes franges
horàries per a entrades i sortides, que es disposin en diferents moments al llarg
del dia, dins els marges que permetin el funcionament estable de cada grup d’in-
fants.

- L’horari ha de fer possible i facilitar que les mares dels infants que ho
desitgin puguin assistir al centre per alletar-los. En tot cas, als infants de lactàn-
cia materna, els serà permès qualsevol horari per fer possible aquest alletament,
sempre que es tengui en compte l’establiment de mesures que limitin les distor-
sions al funcionament del grup.

- A principi de curs el centre ha de tenir en compte, si escau, la modifica-
ció d’horaris per tal de dur a terme el procés d’adaptació dels infants. Durant
aquest procés s’ha de tenir especial cura de les relacions entre les famílies, els
docents i els infants. La modificació d’horaris ha de ser autoritzada pel titular
del centre oït el consell escolar.

- Els centres han d’establir un temps de permanència màxima del infants
als centres que, en cap cas no ha de superar les 8 hores diàries, amb excepció
del que s’estableix a l’apartat següent. A aquest efecte, s’han de computar tant
el temps d’atenció educativa directa com els serveis complementaris, els de
menjador, les activitats extraescolars i altres de similars.

Aquest temps es pot ampliar per un període determinat en casos excep-
cionals i sempre d’acord amb els criteris que s’estableixin al centre. Aquesta
necessitat s’haurà de justificar i sempre s’han de prioritzar les necessitats i els
drets de l’infant. En tot cas, el centre ha d’informar d’aquests criteris la Direcció
General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, com també dels
casos en què sigui autoritzat per ampliar l’horari.

2. Centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educa-
ció especial

Tots els centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació especial han de mantenir la jornada i l’horari establerts per al curs
2011-2012, llevat d’aquells que hagin rebut el corresponent document adminis-
tratiu o la comunicació d’autorització de la Conselleria en resposta a la seva
sol·licitud d’autorització de canvi de jornada. 

Els centres públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària
que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat escolar, necessiten o
volen un horari diferent del previst han de fer-ne la sol·licitud a la Direcció
General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, i s’han d’atenir
al que disposa l’Ordre de 21 de maig de 2002, en la qual es dicten les instruc-
cions sobre modificació de jornada i/o horari escolar a les escoles de segon cicle
d’educació infantil i als col·legis d’educació primària.

Els centres privats o privats sostinguts amb fons públics, de segon cicle
d’educació infantil, educació primària i educació especial que, per raons de
necessitat o a petició de la comunitat escolar, necessiten o volen un horari dife-
rent del previst ho han de fer d’acord amb el que estableix l’article 57 lletra f de
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. Al
mateix temps, i segons aquesta normativa han de notificar els canvis a la
Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.  

3. Centres d’educació secundària que imparteixen estudis d’educació
secundària obligatòria, PQPI, formació professional i batxillerat

1. Tots els centres d’educació secundària que imparteixen estudis d’edu-
cació secundària obligatòria, PQPI, formació professional i batxillerat  han de
mantenir la jornada i l’horari escolar establerts per al curs 2011-12, sense per-
judici que els centres públics puguin sol·licitar-ne la modificació, que haurà de
ser aprovada pel consell escolar, oït el claustre de professors, i notificada a la
Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives abans
del dia 12 de juliol de 2012.

2. Els centres concertats que vulguin modificar la jornada i els horaris
establerts ho han de fer d’acord amb el que estableix l’article 57 lletra f de la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. Al mateix
temps, i segons aquesta normativa, han de notificar els canvis a la Direcció
General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.  

4.Centres públics que comparteixen rutes de transport escolar

Tots els centres públics que comparteixen rutes de transport escolar amb
altres centres han d’acordar un horari conjunt d’entrada i sortida.
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Article 5
Vacances escolars
1. Els centres públics de primer cicle d’educació infantil han de seguir el

calendari que estableixi el seu titular, oït el consell escolar del centre, de con-
formitat amb el que disposa l’article 3.1 d’aquesta Ordre

2. Per a la resta de centres, durant el curs escolar 2012-13, tenen la consi-
deració de períodes de vacances:

Nadal: del 24 de desembre de 2012 al 4 de gener de 2013, ambdós inclo-
sos.

Pasqua: del 28 de març al 5 d’abril de 2013, ambdós inclosos.

Les activitats docents corresponents als dies 21 de desembre de 2012 i 27
de març de 2013 es poden dur a terme en un únic període temporal, amb les
mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu, oïts
el claustre de professors i el consell escolar, i s’inclou a la programació general
anual del centre. En cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.

Article 6
Dies festius
1. Tenen la consideració de dies festius:
Dia 12 d’octubre (festa estatal) 
Dia 1 de novembre (Tots Sants)
Dia 6 de desembre (dia de la Constitució)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 28 de febrer de 2013 (festa escolar unificada)

També tenen la consideració de dies festius durant el 2013 aquells que es
determinin per la corresponent disposició de la Vicepresidència Econòmica de
Promoció Empresarial i d’Ocupació.

2. Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment
determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. 

Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs
2012-13, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lec-
tius com coincidències s’hagin produït. 

L’elecció d’aquests dies no es pot  fer fins que no es conegui el calendari
de festes locals de 2013 i, un cop presa la decisió pel consell escolar, s’ha de
notificar tant a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives, com a les famílies dels alumnes i a les empreses concessionàries
dels diferents serveis escolars, si és possible abans de finalitzar el 2012 i sem-
pre amb una antelació mínima de 30 dies naturals.

3. Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, primària, secun-
dària, educació especial, règim especial, i ensenyaments d’adults, i ensenya-
ments superiors pot establir, amb l’acord previ del consell escolar, un dia festiu
de lliure disposició, el qual s’ha de fer constar al calendari escolar de la progra-
mació general anual del centre i s’ha de notificar a les famílies i a les empreses
concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de
trenta dies naturals. 

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure la coinci-
dència del dia de lliure elecció entre tots els centres del municipi o la localitat,
sempre que sigui possible. 

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han de coincidir
en el dia de lliure elecció.

4. Tota la informació referent als dies no lectius determinats pel centre
docent ha de quedar enregistrada a l’apartat corresponent de l’aplicació infor-
màtica GESTIB o mitjançant els procediments autoritzats per llei.

Article 7
Modificacions

1. En el cas dels centres públics de primer cicle d’educació infantil, un cop
anunciats el calendari i l’horari escolar per al curs 2012-13, el titular del centre
únicament podrà modificar l’horari oït el consell escolar del centre i amb auto-
rització de la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives.

2. Per que fa a la resta de centres, aquest calendari escolar únicament pot
ser modificat per aquesta Conselleria, un cop oït el Consell Assessor i si hi ha
una causa justificada.

Qualsevol modificació excepcional, per part d’un centre, del calendari

escolar previst amb caràcter general en aquesta Ordre ha de tenir l’aprovació del
consell escolar del centre i s’ha de sol·licitar a la Direcció General de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives amb una antelació mínima
de 30 dies naturals.

En cap cas el nombre de dies lectius corresponents a cada ensenyament no
pot variar dels establerts en aquesta Ordre.

Article 8
Publicitat

Les direccions dels centres docents han de comunicar el calendari escolar
als claustres i als consells escolars, a la primera reunió després de la seva publi-
cació, i l’han d’exposar en un lloc visible tant per als alumnes com per a les
famílies dels alumnes i les empreses concessionàries dels diferents serveis esco-
lars.

Article 9
Compliment

Les direccions dels centres docents i el Departament d’Inspecció
Educativa, dins de l’àmbit de les competències respectives, han de vetllar per
l’estricte compliment del calendari escolar.

Article 10
Delegació de competències

Es delega expressament en la directora general de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives d’aquesta Conselleria la resolució de les peticions
referides a modificació de l’horari o del calendari prevists en els articles 4 i 7
d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 de juny de 2012

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

— o —

Num. 11656
Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives, de 28 de maig de 2012, per la qual
es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter especí-
fic als ensenyaments esportius de primer nivell de grau mitjà de
les especialitats esportives de Bàsquet, Esports de Muntanya i
Escalada, Futbol i Futbol Sala, i de segon nivell de grau mitjà de
les especialitats esportives de Barrancs, Escalada i Mitja mun-
tanya del sistema educatiu de les Illes Balears

El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordena-
ció general dels ensenyaments esportius de règim especial, regula en l’article 30
els requisits d’accés de caràcter específic.

Aquest Reial decret 1363/2007, en la disposició transitòria tercera, esta-
bleix la vigència de les normes de desenvolupament dels ensenyaments espor-
tius establerts en el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.

El Reial decret 234/2005, de 4 de març, estableix els títols de tècnic espor-
tiu i de tècnic esportiu superior en Bàsquet, aprova els ensenyaments comuns i
regula les proves i els requisits d’accés a aquests ensenyaments.

El Decret 104/2006, de 13 d’octubre, estableix els currículums, les proves
i els requisits d’accés corresponents als títols de tècnic esportiu i de tècnic espor-
tiu superior de les especialitats dels Esports de Muntanya i Escalada.

El Decret 89/2006, de 13 d’octubre, estableix els currículums, les proves
i els requisits d’accés corresponents als títols de tècnic esportiu i de tècnic espor-
tiu superior de les especialitats de Futbol i Futbol Sala.

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, en l’arti-
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