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

9912

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’admissió d’alumnes en
l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears

L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 27 de febrer de 2007, per la qual es regula l’ordenació i l’organització dels ensenyaments
de tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria i els ensenyaments de batxillerat a l’Institut d’Educació Secundària Centre de
Tecnificació Esportiva Illes Balears estableix, a l’article 2.1, que les condicions de matrícula són: a) pertànyer als grups de Tecnificació de
l’Escola Balear de l’Esport (EBE) o b) ser esportista d’alt nivell en l’àmbit de les Illes Balears, acreditat com a tal per la Conselleria
competent en matèria d’esports (article 27.1. de la Llei 14/2006, de l’esport de les Illes Balears).
L’article 2.4 de l’ordre esmentada, en el paràgraf anterior, regula que el procés d’admissió d’alumnes s’ajustarà a la normativa que per a
aquest alumnat s’estableixi per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, actualment d’Educació i Universitat.
Fins a hores d’ara no s’havien publicat llistes d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears, per la qual cosa no s’havia desenvolupat cap
procediment per als casos en què la demanda de places superàs l’oferta de grups i places establertes, i s’admetien només els alumnes que
pertanyien als grups de Tecnificació de l’Escola Balear de l’Esport.
En data 15 de juny, a l’annex de la Resolució per la qual es reconeix la condició d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm. 73),
es va publicar per primera vegada la relació de persones que tenien aquesta consideració.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/113/988514

Per aquesta nova situació, cal regular com establir la prelació si la demanda de places és superior als grups creats, i la prelació entre els dos
col·lectius.
En el casos dels centres d’especialització curricular, l’article 84.2 de la LOE, en la redacció donada per la LOMCE, estableix que hi pot haver
una reserva per rendiment acadèmic d’un màxim del 20 per cent.
L’IES CTEIB, sense ser pròpiament un centre d’especialització curricular, sí que està reservat per a l’alumnat que formi part dels grups de
l’Escola Balear de l’Esport i per al que tengui la consideració d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears.
Per tant, pot sol·licitar-hi plaça, l’alumnat que figuri en la llista d’esportistes d’alt nivell de les Illes Balears i el que formi part dels grups de
l’Escola Balear de l’Esport, o bé el que compleixi alhora els dos requisits.
Per altra part, la disposició addicional tercera de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés
d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle
d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears estableix que les
sol·licituds d’admissió es faran de conformitat amb el previst a l’Ordre de 27 de febrer de 2007 (BOIB núm. 38, de 13 de març de 2007).
Fonaments de dret
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en la redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de
la qualitat educativa, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
La Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears (BOIB núm. 151, de 26 d’octubre).
El Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 46, de 5 d’abril).
L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als
centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d’abril).
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 27 de febrer de 2007, per la qual es regula l’ordenació i l’organització dels ensenyaments de
tercer i quart curs d’Educació secundària obligatòria i els ensenyaments de batxillerat a l’Institut d’Educació Secundària Centre de
Tecnificació Esportiva Illes Balears (BOIB núm. 38, de 13 de març).
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La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes
per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i
educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 32, de 16 de març, correcció d’errades BOIB núm. 39 d’1 d’abril).
Per tot això dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
1. Tendrà preferència en l’admissió en l’IES CTEIB l’alumnat que alhora figuri en la llista d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears i formi
part dels grups de l’Escola Balear de l’Esport.
2. En segon lloc, es reservarà un 10 per cent del total de les places per als esportistes d’alt nivell de les Illes Balears que no formin part dels
grups de l’Escola Balear de l’Esport.
3. La resta de places, així com les vacants no cobertes d’acord amb els dos apartats anteriors, s’assignaran als esportistes que formin part de
l’Escola Balear de l’Esport que no figurin a l’annex de la Resolució per la qual es reconeix la condició d’esportistes d’alt nivell de les Illes
Balears.
4. En cada grup dels anteriors, en cas d’haver-hi més demanda que oferta de places, s’aplicaran els criteris de desempat que marca la
normativa general d’admissió.
Segon
Disposar que aquesta Resolució entri en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/113/988514

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i
Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma 4 de setembre de 2017
El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antoni Morante Milla
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