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Num. 78

31-05-2012

07180 Calvià
Adreça electrònica: info@eprtvib.es.

Òrgan administratiu responsable del fitxer: director o directora general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Sistema de tractament: mixt.

Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació:
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
C/ de la Madalena, 21
Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça)
07180 Calvià

Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Denominació del fitxer: ‘Control d’accessos i horaris’
Finalitats i usos prevists: tractament de les dades personals relatives al control de l’horari
d’entrada i sortida del personal adscrit a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Sistema de tractament: mixt.
Mesures de seguretat: nivell bàsic.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: personal i persones visitants que volen accedir a les instal·lacions de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Denominació del fitxer: ‘Videovigilància’

Procediment per recollir les dades: s’obtenen directament del personal i de les persones visitants.

Finalitat i usos prevists: control d’accessos a les instal·lacions de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears; no es permet enregistrar cap empleat en el seu lloc de
treball.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté: nom, llinatges, DNI/NIF
i imatge del personal i persones visitants. Registre d’entrada i de sortida.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: persones que volen
accedir a les instal·lacions de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Cessió de dades:
- A altres administracions: no hi ha cessions.
- A persones físiques o jurídiques privades: no hi ha cessions.
- Transferències internacionals: no se’n preveuen.

Procediment per recollir les dades: enregistrament mitjançant una càmera a l’exterior.

Òrgan administratiu responsable del fitxer: director o directora general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació:
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
C/ de la Madalena, 21
Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça)
07180 Calvià

Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació:
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
C/ de la Madalena, 21
Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça)
07180 Calvià
Adreça electrònica: info@eprtvib.es.
Sistema de tractament: mixt.

Òrgan administratiu responsable del fitxer: director o directora general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Sistema de tractament: mixt.
Mesures de seguretat: nivell baix.

—o—

Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Denominació del fitxer: ‘Clients i/o proveïdors’
Finalitats i usos prevists: tractament de les dades de caràcter personal derivades de la gestió
comptable, fiscal i administrativa de clients o proveïdors de l’entitat.
Procediment per recollir les dades: s’obtenen directament de la clientela i dels proveïdors.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté: nom, llinatges, DNI/NIF,
número d’afiliació a la Seguretat Social, adreça postal i telèfon. Factures, declaracions tributàries, dades bancàries, embargaments, formes de pagament, venciments, endossos, béns,
serveis i transaccions.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 10667
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 28
de maig de 2012 per la qual es fa efectiva l’aplicació de l’Ordre
de 13 de setembre de 2004 que regula el dret dels pares, les mares
o els tutors legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels
alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears.

Cessió de dades: Ràdio de les Illes Balears, SA, i Televisió de les Illes Balears, SA.
Òrgan administratiu responsable del fitxer: director o directora general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació:
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
C/ de la Madalena, 21
Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça)
07180 Calvià
Adreça electrònica: info@eprtvib.es.
Sistema de tractament: mixt.
Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Denominació del fitxer: ‘Nòmines, personal i recursos humans’
Finalitat i usos prevists: tractament de les dades de caràcter personal derivades de la gestió
de les nòmines i recursos humans de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: personal o persones candidates que volen optar a un lloc de treball gestionat per l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears.
Procediment per recollir les dades: s’obtenen directament de les persones afectades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal que conté: nom, llinatges, DNI/NIF,
número d’afiliació a la Seguretat Social, adreça postal, telèfon, signatura, estat civil, currículum, experiència laboral, formació, perfil professional, adreça electrònica, imatge i veu.
Cessió de dades: Ràdio de les Illes Balears, SA, i Televisió de les Illes Balears, SA.
Administració tributària, Institut Nacional de la Seguretat Social i entitat bancària designada pel titular de les dades.

Antecedents
1. El 18 de setembre de 2004 es va publicar en el núm. 130 del Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’Ordre de 13 de setembre de 2004 per la
qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la llengua
del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics
de les Illes Balears.
Aquesta Ordre desplegava el dret establert en l’article 18 de la Llei
3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, que assenyala que ‘els alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana. A tal efecte, el Govern ha d’arbitrar les mesures adients de
cara a fer efectiu aquest dret. En tot cas, els pares o tutors poden exercir en nom
de llurs fills aquest dret, instant les autoritats competents perquè sigui aplicat
adequadament’.
L’esperit d’aquesta Ordre, tal com reflectia l’exposició de motius, era
poder fer efectiva la normativa existent i disposar d’unes pautes d’actuació adequades que garantissin l’atenció educativa a tots els alumnes.
2. La disposició addicional segona de l’Ordre en preveia l’aplicació progressiva, a partir del curs 2004-2005, mitjançant una resolució del conseller
d’Educació i Cultura.
Així, al llarg dels cursos que van del 2004-2005 al 2006-2007 es varen
publicar diverses convocatòries per seleccionar centres escolars sostinguts amb
fons públics d’educació infantil o d’educació infantil i primària, en els quals es
va anar implantant el programa d’elecció de la llengua del primer ensenyament.
3. Mitjançant la disposició derogatòria única, apartat 4, del Decret
67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny), es va derogar l’esmentada Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual cosa es va suspendre la
implantació del programa d’elecció de la llengua del primer ensenyament.
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4. El 15 de setembre de 2008 es va interposar un recurs contenciós administratiu que recorria, entre altres qüestions, l’apartat 4 de la disposició derogatòria única del Decret 67/2008.
5. El 22 de novembre de 2011, mitjançant la Sentència núm. 886, la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
va estimar el recurs presentat i va declarar nul l’esmentat apartat 4 de la disposició derogatòria única del Decret 67/2008, i va indicar que l’Administració, en
compliment de l’article 18 de la Llei 3/1986, ha de facilitar als pares i tutors l’exercici del dret d’elecció a la llengua durant l’etapa del primer ensenyament.
6. El 5 de maig de 2012 es va publicar l’Ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de
programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs
2012-2013, esmenada mitjançant una correcció d’errades, publicada en el BOIB
núm. 71, de 19 de maig.
7. Tot i que s’ha iniciat l’expedient administratiu per aprovar una disposició general que reguli l’aplicació del dret a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics, el compliment dels tràmits exigits per la normativa vigent impossibiliten que aquesta ordre sigui vigent en el moment que els pares o tutors han de
poder exercir aquest dret per al curs 2012-2013. Per això, i en compliment de la
Sentència esmentada, és necessari dictar aquesta Resolució, amb la finalitat de
possibilitar el curs vinent l’exercici del dret previst en l’Ordre de 13 de setembre de 2004.
Fonaments de dret
1. Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, article 4 (text redactat d’acord amb la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, BOE núm. 52, d’1 de març).
2. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de
desembre).
3. Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística (BOIB núm. 15,
de 20 de maig), article 18.
4. 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. Decret 92/1997, de 4 d’abril, que regula l’ús i l’ensenyament de i en
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 17 de juliol), article 9.
6. Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general
dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny).
7. Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 92 extr., de 2 de juliol).
8. Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 12 de maig de
1998 per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, com a llengua d’ensenyament en els centres docents no universitaris de
les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 26 de maig).
9. Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 13 de setembre de 2004 per
la qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears (BOIB núm. 130, de 18 de setembre).
10. Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de
2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de
primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial
(PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013 (BOIB núm. 64, de 5 de maig), esmenada mitjançant una correcció d’errades (BOIB núm. 71, de 19 de maig).
Per tot això, dict la següent
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Tercer. Encomanar als centres que estableixin les mesures organitzatives i
pedagògiques adients per fer efectiu el dret dels alumnes recollit en l’article 18
de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, mesures que s’han
de recollir en la programació general anual.
Quart. Establir que els centres organitzin aquestes mesures amb els seus
recursos i l’assessorament tècnic de les unitats de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats per atendre individualment els alumnes les famílies dels
quals hagin manifestat la voluntat d’exercir el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua quan aquesta sigui diferent de la prevista en el projecte
lingüístic del centre.
Cinquè. Disposar que els centres facilitin a les famílies el model de
sol·licitud que s’adjunta com a annex perquè puguin triar la llengua del primer
ensenyament dels seus fills dins el període de matriculació i que introdueixin
aquesta informació en el GestIB abans del 30 de juny.
Sisè. Facultar el director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional i la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives per dictar, dins l’àmbit de les seves competències, les instruccions
necessàries per fer efectiva aquesta Resolució.
Setè. Disposar 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,
Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
seva publicació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 es 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 seva publicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 28 de maig de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans
ANNEX
SOL·LICITUD DE LLENGUA DEL PRIMER ENSENYAMENT
__________________________________________________________, amb document
d’identitat núm. ____________________________, pare / mare / tutor de l’alumne
_____________________________________________________________, escolaritzat
actualment a:
4t d’educació infantil ( )
1r d’educació primària ( )

5è d’educació infantil ( ) 6è d’educació infantil ( )

En exercici del dret recollit en l’article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització
lingüística, elegesc per al curs escolar 2012-2013 com a llengua del primer ensenyament del
meu fill la indicada a continuació:
Llengua catalana
Llengua castellana

( )
( )

________________, ____ d______________ de 2012
[signatura]

—o—
Resolució

Primer. Donar compliment a la Sentència núm. 886 de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que va
declarar nul·la la derogació de l’Ordre 13 de setembre de 2004, i fer efectiva l’aplicació d’aquesta Ordre.
Segon. Disposar que els pares o els tutors legals dels alumnes de segon
cicle d’educació infantil i de primer cicle de primària dels centres sostinguts
amb fons públics puguin fer efectiu, en nom dels seus fills, el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana, el curs
2012-2013.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 10595
Acord d’aprovació de les noves tarifes aplicables a Serveis
Ferroviaris de Mallorca i de modificació del Reglament de
Serveis de SFM
El Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca, en sessió
celebrada el dia 14 de maig de 2012, va adoptar acord d’aprovació de les noves
tarifes aplicables a Serveis Ferroviaris de Mallorca i de modificació del

