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-CONVENI COL·LECTIU de: “QUELY, S.A.”.
La representació legal empresarial i la dels treballadors de: “QUELY,
S.A.” (La Balanguera 1, INCA), han subscrit el seu conveni col·lectiu, i n’he vist
l’expedient, i d’acord amb l’article 90.3 de l’Estatut dels Treballadors, el Reial
decret 1040/81, de 22 de maig, i l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener (B.O.E. del 1401-99).
RESOLC:
1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.
2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i l’esmentat conveni, es publiquin en el BOIB.
Palma, 19 de maig de 2000
El director general de Treball
Fernando Galán Guerrero
(Vegeu-ne el text en la versió castellana)

01-06-2000

Segon. Els centres públics que figuren a l’annex II d’aquesta Ordre
procediran, en el curs 2000-01, a la implantació dels diferents cicles formatius de
grau mitjà i grau superior que s’hi detallen.
Tercer. Els centres públics que figuren a l’annex III d’aquesta Ordre
procediran, en el curs 2000-01, a la implantació dels programes de garantia social
(iniciació professional) que s’hi relacionen.
Quart. Els centres públics que figuren a l’annex IV d’aquesta Ordre
procediran, en el curs 2000-01, a la implantació de l’educació secundària per a
persones adultes, tant en la modalitat presencial com en l’educació a distància,
com s’hi especifica.
Cinquè. Els efectes acadèmics i administratius de les implantacions
esmentades als diferents centres públics seran des de l’inici del curs 2000-01. No
obstant, pel que fa als centres públics assenyalats amb (1) de l’annex IV, que ja
vénen impartint les modalitats especificades des del curs 1998-99, les
implantacions els seran reconegudes a efectes acadèmics i administratius des de
l’inici de la seva implantació. També, als centres públics de l’annex IV assenyalats
amb (2), se’ls reconeixerà la implantació de la modalitat especificada, a efectes
acadèmics i administratius, des del curs 1999-2000, que és quan s’implantaren
les referides modalitats.
Sisè. La Conselleria d’Educació i Cultura adoptarà les mesures oportunes
per a la implantació de les ensenyances que es disposen en aquesta Ordre.
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 11369
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 17 de maig de
2000, per la qual s’autoritza la implantació d’ensenyances en
centres públics d’educació secundària i d’educació de persones
adultes.

Setè. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació
al BOIB.
Palma, 17 de maig de 2000
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
ANNEX I

Durant el curs acadèmic 2000-01 s’ha de continuar la implantació de les
ensenyances establertes en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, segons el calendari aprovat pel Reial decret 173/
1998, de 16 de febrer, que modifica i completa el Reial decret 986/1991, de 14
de juny, que aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu.
D’acord amb la demanda d’escolarització, s’han d’efectuar implantacions
de les modalitats de batxillerat, segons l’estructura que s’estableix en el Reial
decret 1700/1991, de 29 de novembre, i de batxillerat a distància, regulat a
l’Ordre ministerial de 20 de juliol de 1998.
Així mateix, s’ha d’estendre també la implantació dels cicles formatius de
formació professional específica de grau mitjà i grau superior definits en el Reial
decret 676/1993, de 3 de maig.
Per altra part, l’Ordre ministerial de 12 de gener de 1993 regula els
programes de garantia social i el Reial decret 229/1996, de 28 de febrer, regula
els aspectes relatius a l’ordenació de les actuacions de compensació educativa.
També és necessari, amb la finalitat d’adaptar l’oferta de l’educació
secundària a les condicions, les necessitats i els interessos de les persones adultes,
continuar amb la implantació de l’educació secundària en centres d’educació de
persones adultes, tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació
a distància que ve regulada a l’Ordre ministerial de 17 de novembre de 1993, que
estableix el currículum de les ensenyances que condueixen al Títol de Graduat
en Educació Secundària per a les persones adultes i a l’Ordre ministerial de 7 de
juliol de 1994, que regula la implantació anticipada d’aquestes ensenyances.
Per això, el conseller d’Educació i Cultura, dicta la següent
ORDRE
Primer. Els centres públics que figuren a l’annex I d’aquesta Ordre
procediran, en el curs 2000-01, a la introducció progressiva del batxillerat, en les
modalitats que s’hi especifiquen.

IES Santanyí, 07008053, de Santanyí Humanitats i ciències socials
Ciències de la natura i la salut
IES S’Arenal, 07008065, de s’Arenal Humanitats i ciències socials
Ciències de la natura i la salut
IES Damià Huguet, 07008454, de
Campos

Humanitats i ciències socials
Ciències de la natura i la salut

IES Antoni Maura, 07003894, de
Palma

Humanitats i ciències socials a
distància
Ciències de la natura i la salut a
distància

IES Santa Maria, 07001371, d’Eivissa Humanitats i ciències socials a
distància
Ciències de la natura i la salut a
distància
IES Joan Ramis i Ramis, 07001964,
de Maó

Humanitats i ciències
socials a distància
Ciències de la natura i la salut a
distància

ANNEX II
IES Josep Sureda i Blanes, 07007747 CGM. ACA21 Explotacions agrícoles
de Palma
intensives
IES Capdepera, 07008341, de
Capdepera

CGM. COM21 Comerç

IES Son Pacs. 07003845, de Palma

CGM. ELE21 Equips electrònics de
consum.

IES Xarc, 07007759, de Santa Eulària CGM. ACA24 Jardineria
del Riu
CEPA Calvià, 07008235, de Calvià

CGM. SAN21 Cures auxiliars
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certificats de la Junta Avaluadora de Català i deroga l’Ordre de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports de dia 6 de novembre de 1995, que regulava
aquesta matèria.

IES Felanitx, 07007905, de Felanitx

CGS. ACA32 Gestió i organització
de recursos naturals i del paisatge

IES Guillem Sagrera, 07006512, de
Palma

CGS. ADM32 Secretariat

Atesa la necessitat de donar un termini d’adaptació a la nova regulació, i
a proposta del director general de Política Lingüística, en ús de les atribucions
que em confereixen les disposicions legals vigents, emet la següent

IES Arxiduc Lluís Salvador,
07007930, de Palma

CGS. ELE32 Instal·lacions
electrotècniques

ORDRE

IES Josep M. Llompart, 07007796,
de Palma

CGS. SAN35 Imatge
per al diagnòstic

IES Mossèn Alcover, 07002191,
de Manacor

CGS. SSC32
Educació infantil

IES Joan Ramis i Ramis, 07001964,
de Maó

CGS. INF31 Administració
de sistemes informàtics

Article únic:
S’introdueix a l’Ordre de 16 de febrer de 2000 la disposició transitòria que
es redacta a continuació:

IES Francesc de Borja Moll,
07006238, de Palma

Auxiliar de perruqueria

Disposició transitòria:
S’estableix un termini de transitorietat en l’aplicació d’aquesta Ordre per
al personal no docent funcionari de carrera i laboral de caràcter permanent o
indefinit de l’Administració pública, perquè aquest personal pugui participar a
concursos de mèrits o de lliure designació convocats per la comunitat autònoma
de les Illes Balears dins l’any 2000, fent ús dels títols, certificats o diplomes que,
d’acord amb l’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de dia 6 de
novembre de 1995, garanteixin els coneixements de llengua catalana.

IES Na Camel·la, 07002208, de
Manacor

Mantenidor de bestiar equí

Disposició final. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX III

IES S’Arenal, 07008065, de s’Arenal Ajudant de cuina
Manteniment bàsic d’edificis
IES Santa Margalida, 07008351, de
Santa Margalida

Operari de reparació de vehicles

IES Son Servera, 07008375, de
Son Servera

Operari de vivers i jardins

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
Palma, 23 de maig de 2000
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR

IES Pascual Calbó Caldés, 07001940,
de Maó

Operari de vivers i jardins

IES Son Rullan, 07006925, de Palma Ajudant de manteniment
d’embarcacions
ANNEX IV
CEPA La Balanguera, 07007693,
de Palma

Modalitat presencial

CEPA Llevant, 07007681, de Manacor Modalitat presencial
CEPA Pitiüses, 07007115, d’Eivissa

Modalitats presencial i a distància

IES Antoni Maura, 07003894, de
Palma (1)

Modalitat a distància

IES Sta. Maria,07001371, d’Eivissa (1)

Modalitat a distància

CEPA Son Canals,07006998,
de Palma (2)

Modalitat a distància

CEPA Joan Mir i Mir, 07007127,
de Maó (2)

Modalitat a distància

— o —Núm. 11594
Ordre de 23 de maig de 2000 de la Conselleria d’Educació i
Cultura per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura de 16 de febrer de 2000, per la qual es determinen els
títols, certificats o diplomes que garanteixen els coneixements de
llengua catalana compresos en els certificats de la Junta
Avaluadora de Català.
L’Ordre de 16 de febrer de 2000, de la Conselleria d’Educació i Cultura,
publicada en el BOIB núm. 23, de 22-02-2000, determina els títols, certificats o
diplomes que garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els

Núm. 11575
Resolució del director general d’Interior de 17 de maig de 2000
per la qual es crea i classifica el lloc de feina de tresoreria de
l’Ajuntament de Marratxí.
Vist l’Acord adoptat pel Ple ordinari de l’Ajuntament de Marratxí, de data
13 d’abril de 1999, de sol.licitud de reclassificació dels llocs de feina de secretaria
i d’intervenció de classe segona a classe primera, i la Resolució de data 13 de
juliol de 1999, del director general d’Interior de la Conselleria del mateix nom,
mitjançant la qual va dur a terme la dita reclassificació.
Atès que l’article 2n, f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol,
estableix que a les corporacions locals on existeixi secretaria de classe primera
existirà un lloc de feina denominat tresoreria, reservat a funcionaris de la
subescala d’Intervenció-Tresoreria.
Atès que l’article 159.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
segons la redacció donada per la Llei 42/1994 de 30 de desembre, atorga la
competència per a l’execució en matèria de creació, supressió i classificació dels
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Atès el que disposa l’article 5 del Reial decret 1732/1994, de 20 de juliol,
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional.
Atès que l’Ordre del president de la comunitat de les Illes Balears, de 27
de juliol de 1999, per la qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria
d’Interior, atribueix l’exercici de la competència en matèria d’Administració
local a la Conselleria d’Interior, mitjançant la Direcció General del mateix nom.
Vists els preceptes legals aplicables al cas, i en virtut de l’Ordre de la
Conselleria de la Funció Pública i Interior de delegació d’atribucions en matèria
de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en el
director general d’Interior, publicada en el BOIB núm. 77, de 21 de juny de 1997,
elev a l’esmentat director la següent

