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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 6581
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de 25 de
març de 2002, per la qual es publica el Conveni col·lectiu de
l’empresa PERLAS ORQUIDEA, SA
Referència: Secció d’Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius)
Expedient: 117 (llibre 3, assentament 2).
Codi del Conveni: 07/00372.
La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa
PERLAS ORQUIDEA, SA (carretera Palma—Artà, km. 30, MONTUÏRI,
Mallorca), han subscrit el seu CONVENI COL·LECTIU; n’he vist l’expedient
i, d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/81,
de 22 de maig, i l’art. 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 (BOE del 14.01.99),
RESOLC
1. Inscriure’l en el Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi i que se n’informi la comissió
negociadora esmentada.
2. Publicar aquesta Resolució i el Conveni esmentat en el BOIB.
Palma, 25 de març de 2002
El director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero
(vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 6582
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de 2002,
mitjançant la qual es regula el procediment per a l’obtenció del
certificat del grau elemental de música
L’article 39. 1 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, estableix que els ensenyaments de música consten
de tres graus: elemental, mitjà i superior.
El Reial decret 756/1992, de 26 de juny, estableix els aspectes bàsics del
currículum dels graus elemental i mitjà dels ensenyaments de música.
El grau elemental de música, de quatre cursos de durada, té com a objectiu
iniciar en l’estudi d’un instrument i donar una informació musical bàsica, extensa
i sòlida, adaptada a la personalitat de l’estudiant, que a més garanteixi el nivell
i la capacitat suficients per als qui mostrin voluntat i capacitat per accedir al grau
mitjà.
Els conservatoris professionals de música i dansa de l’àmbit les Illes
Balears atorguen als alumnes que superen els estudis de grau elemental el
certificat de l’especialitat corresponent.
Això no obstant, la superació del grau elemental no eximeix l’estudiant de
música que vulgui prosseguir els estudis de grau mitjà de fer la prova d’accés
pertinent i de començar de nou tot el procés d’admissió.
D’altra banda, atesa l’existència d’un important nombre d’escoles de
música de titularitat pública o privada, el Govern Balear va promulgar el Decret
37/1999, de 9 d’abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Amb aquest Decret, entre d’altres punts,
s’estableixen les condicions que han de reunir les escoles que volen obtenir el
caràcter de reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura quant a personalitat
jurídica, a instal·lacions, a oferta d’estudis i a professorat titulat.
Encara que és cert que, d’acord amb l’article 39. 5 de la Llei orgànica 1/
1990, els estudis cursats a les escoles de música no podran conduir a l’obtenció
de títols amb validesa acadèmica i professional, la realitat demostra que les
escoles que han obtengut la categoria d’escoles reconegudes per la Conselleria
d’Educació i Cultura segons el Decret 37/1999 estan en condicions d’impartir el
grau elemental de música.
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Igualment, les aptituds corresponents a la culminació del grau elemental de
música poden haver-se obtengut a través de mitjans diferents que els d’assistència
a classe com a alumne oficial d’un conservatori o d’una escola reconeguda per
la Conselleria d’Educació i Cultura.
Per aquests motius, a fi que la culminació dels estudis de grau elemental
tengui un reconeixement unitari en l’àmbit de les Illes Balears, la Conselleria
d’Educació i Cultura ha decidit regular el reconeixement de l’obtenció del grau
elemental de música per part dels alumnes de les escoles de música reconegudes
segons el Decret 37/1999 i per part dels estudiants que estiguin en condicions
d’acreditar, mitjançant una prova feta en els conservatoris professionals, que han
assolit els coneixements i les aptituds corresponents al darrer curs del grau
elemental de música.
És per aquests motius que dict la següent
ORDRE
1.Tenen dret a obtenir el certificat del grau elemental de música les
persones que superin amb èxit els estudis corresponents al darrer curs de grau
elemental d’una especialitat de música regulada en el Reial decret 359/1992, de
26 de juny, i que es trobin en algun dels casos següents:
a)
Alumnes oficials de grau elemental dels conservatoris
professionals de l’àmbit de les Illes Balears.
b)
Alumnes oficials dels centres privats autoritzats d’acord amb el
Reial decret 389/1992, de 15 d’abril.
c)
Alumnes oficials de les escoles reconegudes d’acord amb el
Decret 37/1999.
d)
Persones que vulguin obtenir el certificat de grau elemental
mitjançant prova segons el procediment que regula en aquesta Ordre.
2.Els alumnes oficials de grau elemental de música dels conservatoris
professionals de l’àmbit de les Illes Balears avaluats amb la qualificació positiva,
en acabar els estudis del quart curs, obtendran el certificat que acredita la
superació del grau elemental. Aquest certificat l’ha d’emetre el conservatori
professional on l’alumne ha acabat els estudis corresponents a aquest grau. Han
de firmar el certificat el director i el secretari del centre. El model del certificat
és el que consta en l’annex I.
3.Els alumnes oficials dels centres de música autoritzats d’acord amb el
Reial decret 389/1992, de 15 d’abril, en acabar el curs escolar, han de traslladar
l’acta amb els resultats acadèmics dels alumnes de quart curs de grau elemental
al conservatori professional al qual estan adscrits. El conservatori professional
emetrà les certificacions corresponents als alumnes que acreditin la superació del
grau elemental , d’acord amb l’annex I.
4.Els alumnes oficials de quart curs de grau elemental que segueixin
estudis a les escoles reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura d’acord
amb el Decret 37/1999, i que siguin avaluats positivament pel professorat amb
qui cursen els estudis, tendran dret a obtenir el certificat de grau elemental de
música de l’especialitat corresponent. La superació dels coneixements i les
aptituds del grau elemental s’ha de fer avaluant l’especialitat instrumental i les
matèries de llenguatge musical i cant coral. Els resultats de l’avaluació han de
constar en una acta oficial confeccionada segons el model que consta en l’annex
II. Aquestes actes, que han de comptar amb el vistiplau de la inspecció educativa,
s’han de traslladar al conservatori professional, el qual emetrà el certificat
corresponent, que es s’ha de basar en l’annex I.
5.Les persones que vulguin obtenir el certificat d’una especialitat del grau
elemental de música mitjançant prova directa disposen d’una convocatòria
anual, que s’ha de dur a terme en els conservatoris professionals de les Illes
Balears, segons les especialitats de grau elemental de música que s’imparteixin
en cadascun d’aquests centres. El procediment per a la realització de les proves
esmentades i per a la posterior obtenció del certificat de grau elemental és el
següent:
a)
Les persones interessades a fer aquestes proves s’han d’inscriure
en el termini que s’estableixi i n’han d’abonar els drets corresponents.
b)
Durant el mes de maig, els conservatoris han de fer pública la
convocatòria de les proves. Aquesta convocatòria ha d’incloure les dates
d’inscripció, la composició dels tribunals, amb els titulars i els suplents, i el
calendari d’actuacions, i s’hi ha d’indicar la data de publicació de la llista
d’aspirants admesos, les dates de realització de les proves i les de publicació de
resultats.
c)
Les proves es faran una vegada acabat els període lectiu del curs
acadèmic dels conservatoris.
d)
Les proves constaran de les parts següents:
· Prova sobre coneixements de l’especialitat musical.
· Prova sobre coneixements de llenguatge musical.
· Prova de cant coral.
e)
En cada conservatori on es convoquin proves s’ha de constituir
un tribunal avaluador per a cada especialitat instrumental, un tribunal únic de
llenguatge musical i un tribunal únic de cant coral. Ha de designar els tribunals
la direcció dels centres i han d’estar constituïts per tres professors especialistes.
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Si això no és possible, han de ser professors d’assignatures afins, tots ells del
conservatori que convoca les proves. Hi ha d’actuar de president el professor de
major antiguitat i de secretari, el de menor antiguitat.
f) La superació de la prova s’ha de qualificar amb la nota Apte i la no
superació, amb No apte. L’obtenció del certificat de superació del grau elemental
es produirà únicament quan l’alumne obtengui l’avaluació d’Apte en totes les
parts de la prova. Una vegada acabades les actuacions dels tribunals, aquests han
de consignar els resultats de les avaluacions en una acta única per a cada
especialitat convocada. Han de firmar aquesta acta tots els membres dels
respectius tribunals i s’han de dipositar a la secretaria dels centres. Acabades les
proves, els conservatoris han de fer pública una còpia segellada de les actes.
g)
Les reclamacions contra el resultat acadèmic de les proves s’han
de fer d’acord amb el procediment regulat per la Conselleria d’Educació i Cultura
en els conservatoris.
h)
Les persones que superin la prova obtendran el certificat de grau
elemental de música de l’especialitat corresponent. El certificat expedit s’ha
d’ajustar al model que consta en l’annex I.
i) Les persones que no superin la prova podran concórrer a una convocatòria
posterior, però han de realitzar de nou la inscripció i la totalitat de les proves.
6. S’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres perquè adopti
les mesures oportunes per desplegar i per aplicar aquesta Ordre.
7. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.
Damià Pons i Pons
El conseller d’Educació i Cultura
Palma, 26 de març de 2002
ANNEX I
(Logotip del Conservatori)

(Logotip de la Conselleria d’Educació i
Cultura)

EL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE
…........................….. lliura a ………………………………………………..
amb DNI ………………, natural d …................… , que va néixer el dia
d……….de……….......……..
EL CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL DE MÚSICA
Atès que ha superat els objectius de grau elemental de música que
estableixen la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, i el Reial decret 756/1992, de 26 de juny, en l’especialitat
instrumental d……………………………….
………………, ………..d……………….de…………..
El director
El secretari
Llibre de registre ………… Foli ………… Núm. ………………..…
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Núm. 6624
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 25 de març de
2002, per la qual es confirmen en la destinació actual com a
professors d’ensenyament secundari els senyors Sebastià Serra
Juan i Alfonso Navarro Muñoz
D’acord amb el que determina la disposició transitòria quarta de la LOGSE,
els professors Sebastià Serra Juan, DNI 42952507, i Alfonso Navarro Muñoz,
DNI 42975319, després de superar pel torn d’accés a cossos de grau superior el
procediment selectiu d’accés al Cos de professorat d’ensenyament secundari
convocat per Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 d’abril de 2000
(BOIB núm. 48, de 15-04-2000) varen optar per confirmar la destinació que
tenien com a funcionaris del cos de mestres.
Atès que per Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de 28 de
desembre de 2001 (BOE de 21 de febrer de 2002) s’han nomenat funcionaris de
carrera del Cos de professors d’ensenyament secundari amb efectes des de l’1 de
setembre de 2001,
RESOLC
1. Confirmar el Sr. Sebastià Serra Juan, DNI 42952507, en la destinació
actual a l’IES S’Arenal de Llucmajor com a professor d’ensenyament secundari
de geografia i història, amb efectes des de dia 1 de setembre de 2001.
2. Confirmar el Sr. Alfonso Navarro Muñoz, DNI 42975319, en la
destinació actual a l’IES Calvià com a professor d’ensenyament secundari de
geografia i història, amb efectes des de dia 1 de setembre de 2001.
Així, d’acord amb el que determina la disposició transitòria quarta de la
LOGSE, assoleixen amb caràcter definitiu, com a professors de secundària, la
destinació que tenien com a funcionaris del cos de mestres.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haverse publicat en el BOIB, d’acord amb el que regulen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener; o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma en un termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb el que determinen els articles 8.2
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa
Palma, 25 de març de 2002
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Núm. 7049
Resolució de la consellera de Benestar Social per la qual es
convoquen les famílies i els grups educatius per formar part d’una
xarxa d’unitats de convivència per executar la mesura judicial
prevista en l’article 7.1 i) de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de
gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors

— o —-

ANTECEDENTS
1.L’article 45 de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors, estableix que l’execució de les mesures
adoptades pels jutges de menors és competència de les comunitats autònomes i
de les ciutats de Ceuta i Melilla, d’acord amb el que estableix la disposició final
vint-i-dosena de la Llei 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
2.El Govern de les Illes Balears ha d’exercir les competències d’acord amb
les seves normes d’organització, creant, organitzant i gestionant els serveis, les
institucions i els programes necessaris per garantir l’execució correcta de les
mesures que preveu la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener.
3.La Conselleria de Benestar Social, mitjançant la Direcció General de
Menors, és l’entitat pública competent per exercir aquestes competències,
d’acord amb l’Ordre del president del Govern de les Illes Balears de 16 de març
de 2000.
4.La Direcció General de Menors, en col·laboració amb el Ministeri de

