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ditats per l’Institut, a la seva pàgina web, en activitats d’estudi i formació, com
ara jornades, cursos i seminaris, i en aquelles activitats, manifestacions o suports
en què, per raons funcionals, sigui convenient a criteri del director de l’Institut
d’Estudis Autonòmics.

complir els termes de la sentència esmentada, és a dir, s’ha d’anul·lar l’article
2 de l’Ordre del conseller de Presidència de 2 de juliol de 2001.
Per tot això, dict la següent

Tercer.- Disposar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Article únic
S’anul·la l’article 2 de l’Ordre del conseller de Presidència de 2 de juliol
de 2001 per la qual es desplega l’article 11 del Decret 256/1999, de 24 de desembre, i es determina la precedència en els actes inclosos en l’àmbit d’aquest
Decret que es duguin a terme sota l’organització de la Comunitat Autònoma, als
quals assisteixin autoritats, càrrecs públics i/o personalitats de l’Estat, com
també entitats, corporacions i/o institucions d’aquest.

El secretari de la Presidència
Bartomeu Llinàs Ferrà
Palma, 8 de juliol de 2008.

ORDRE

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de juliol de 2008

LOGOTIP (IEA)
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

El president de les Illes Balears
Francesc Antich i Oliver

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 13205
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 30 de juny
de 2008, per la qual s’autoritza la implantació d’ensenyances en
centres públics d’educació secundària i d’educació de persones
adultes
L’estudi del mapa escolar dels ensenyaments de règim general fa necessari l’ampliació d’alguns d’aquests ensenyaments a determinades zones i en
determinats centres.

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Així, doncs, s’ha d’estendre la implantació dels cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i grau superior definits al Reial
decret 362/2004, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional específica.

Num. 13518
Ordre del conseller de Presidència de 15 de juliol de 2008 per la
qual es modifica l’Ordre del conseller de Presidència de 2 de
juliol de 2001 (BOIB núm. 97 del 21 de juliol) per la qual es despleguen els articles 1 i 11 del Decret 256/1999, de 24 de desembre, sobre el règim de precedències de càrrecs i institucions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres i de
la Direcció General de Formació Professional, dicta la següent

L’Ordre del conseller de Presidència de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm.
97 del 21 de juliol) va desplegar els articles 1 i 11 del Decret 256/1999, de 24
de desembre, sobre el règim de precedències de càrrecs i institucions públiques
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En concret, l’article 1 va interpretar, per fer-ne l’aplicació ulterior, l’àmbit territorial i funcional, com també
l’abast objectiu de les normes compreses en el Decret 256/1999, de 24 de desembre; l’article 2 va desplegar l’article 11 del Decret 256/1999, de 24 de desembre i, a aquest efecte, va determinar la precedència en els actes inclosos en
l’àmbit d’aquest Decret que es duguessin a terme sota l’organització de la
Comunitat Autònoma, als quals assistissin autoritats, càrrecs públics i/o personalitats de l’Estat, com també entitats, corporacions i/o institucions d’aquest.
Aquesta Ordre del conseller de Presidència de 2 de juliol de 2001 va ser
impugnada per l’Administració general de l’Estat i va ser objecte del recurs contenciós administratiu núm. 1287/2001 que va concloure en la Sentència núm.
938 del 15 de novembre de 2002 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual es va
anul·lar íntegrament l’Ordre recorreguda perquè, segons el Tribunal, era disconforme amb l’ordenament jurídic.
Contra aquesta sentència d’única instància, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears va interposar el recurs de cassació núm. 2671/2003 davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, que va concloure mitjançant
la Sentència de la Sala esmentada del Tribunal Suprem del 8 d’abril de 2008, per
la qual s’estima el recurs de cassació interposat per l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma i, en conseqüència, s’estima en part el recurs contenciós administratiu interposat per l’Advocacia de l’Administració general de l’Estat i es declara
la nul·litat de l’article 2 de l’Ordre del conseller de Presidència de 2 de juliol de
2001.
En conseqüència, de conformitat amb l’article 104 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, s’han de

Segon.- Les implantacions esmentades desplegaran els seus efectes acadèmics i administratius als diferents centres públics des de l’inici del curs 200809.

Ordre
Primer.- Els centres públics que figuren a l’annex d’aquesta Ordre procediran, en el curs 2008-09, a la implantació dels diferents cicles formatius de grau
mitjà que s’hi detallen.

Quart.- La Conselleria d’Educació i Cultura adoptarà les mesures oportunes per a la implantació de les ensenyances que es disposen en aquesta Ordre.
Cinquè.- Aquesta Ordre comença a vigir el mateix dia de la publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 30 de juny de 2008
Annex
Implantacions
IES Josep Sureda i Blanes, amb codi 07007747, de Palma: CFGM.
ACA25. Treballs forestals i de conservació del medi natural
CEPA Mancomunitat des Pla de Mallorca, amb codi 07008181, de
Vilafranca de Bonany: CFGM. SSC21. Atenció sociosanitària.

—o—

