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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 8597
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 03-05-2004, per la qual es fan públiques l’acta del 27-042004 amb la revisió salarial del conveni col·lectiu laboral del sector del Comerç de la CAIB
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 126 (Llibre 3, assentament 20)
Codi del conveni: 0700195
La comissió paritària (UGT, CCOO, USO, AFEDECO, PIMECO-PIMEEF, PIMECO, i ASCOME-PIME-Menorca), del conveni col·lectiu laboral del
sector del Comerç de la CAIB, en Acta del 27 d’abril-2004 han subscrit la revisió salarial del conveni esmentat col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb
l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de
maig, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);
R E S O L C:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió paritària esmentada.
2.- Publicar aquesta resolució, i l’acta i revisió salarial esmentades, en el
BOIB.
Palma, 3 de maig de 2004
La directora general de Treball i
Salut Laboral.
Margalida G. Pizà Ginard
(Vegeu-ne el text del conveni en la versió castellana)

—o—
Num. 8601
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 29-04-2004, per la qual es fa pública la Revisió Salarial del
conveni col·lectiu laboral del sector de “Neteges d’edificis i
locals de la CAIB”
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 103 “RS” (Llibre 3, assentament 7)
Codi del conveni: 0700535.La Comissió Paritària del conveni col·lectiu de “Neteges d’edificis i locals
de la CAIB”:
-ASPEL, ABNET, UGT, USO, i CCOO,
han subscrit la Revisió Salarial del seu conveni col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret
1040/1981, de 22 de maig, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);
R E S O L C:
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió paritària.
2.- Publicar aquesta resolució, i la revisió salarial esmentada, en el BOIB.
Palma, 29 d’abril de 2004
La directora general de Treball i Salut Laboral,
Margalida G. Pizà Ginard

(vegeu-ne el text en la versió castellana)

—o—

20-05-2004
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8619
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 20 d’abril de 2004,
per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l’obtenció
del títol de professor superior de música regulats pel Decret
2618/1966, de 10 de setembre.

El Reial Decret 986/1991, de 14 de juny, estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu (LOGSE).
El Reial Decret 1112/1999, de 25 de juny, modifica i completa el Reial
Decret 986/1991, de 14 de juny.
El Reial Decret 409/2002, de 3 de maig, estableix les proves extraordinàries per a l’obtenció dels diplomes de l’Escola Superior de Cant i regula aquestes proves extraordinàries per a l’obtenció dels títols dels Ensenyaments de
Música, Arts Aplicades i Oficis Artístics, diplomes de l’Escola Superior de Cant
i certificats de finalització d’estudis de Dansa corresponents als plans d’estudis
anteriors a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
Amb l’objectiu de regular les proves extraordinàries relatives al títol de
professor superior de música regulat pel Decret 2618/1966, de 10 de setembre,
dict la següent
ORDRE
Article 1
Finalitat
Regular les últimes proves per a l’obtenció del títol de professor superior
de música regulat pel Decret 2618/1966, de 10 de setembre, a causa de l’extinció d’aquests ensenyaments.
Article 2
Àmbit temporal, convocatòries, matriculació i taxes
Les proves extraordinàries es realitzaran durant l’any 2004.
Hi haurà dues convocatòries, la primera en el mes de juny i la segona en
el mes de setembre, d’acord amb el calendari que determini el Conservatori
Superior de les Illes Balears.
La matrícula es formalitzarà a partir del mes d’abril. El Conservatori
Superior determinarà el termini de matrícula i el calendari d’execució de les proves extraordinàries.
En formalitzar la matrícula l’alumnat haurà d’abonar les taxes previstes en
la Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 24 de maig de 2003, per la
qual s’autoritzen els preus que s’han de satisfer per prestar els serveis acadèmics
del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears per al curs
2003-2004.
Article 3
Contingut de les proves
Els que es presentin a la realització de les proves extraordinàries hauran
de superar el nivell exigit per a l’últim curs de cada una de les assignatures.
El Conservatori Superior no admetrà, en cap cas, per a la realització de les
proves extraordinàries, alumnes d’especialitats de música que no estiguin autoritzades per l’Administració Educativa.
Article 4
Lloc de realització
Les proves es realitzaran al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears, en el qual s’haurà de matricular l’alumnat.
Article 5
Alumnat
Podrà matricular-se a les proves extraordinàries per a l’obtenció del títol
de professor superior de música l’alumnat que ja hagi iniciat els estudis de l’especialitat corresponent i tingui l’expedient acadèmic obert en el Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, en el moment de l’extinció del
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Pla d’estudis regulat pel Decret 2618/1966, de 10 de setembre.
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Num. 8611
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 4 de maig de
2004, per la qual es reconeix l’Escola de Música Madre Alberta

Article 6
Qualificacions de les proves extraordinàries
Les qualificacions que podran atorgar els tribunals seran les previstes en
l’article 24 del Decret 2618/1966, de 10 de setembre.
Cada tribunal deixarà constància dels resultats obtinguts per l’alumnat
mitjançant la formalització de l’acta corresponent, que estarà signada per tots els
membres, i en la qual constarà la convocatòria a què es refereix.

20-05-2004

Atesa la sol·licitud de reconeixement de l’Escola de Música Madre
Alberta presentada, en data 6 de juny de 2003, per Sor Magdalena Amengual
Gual, superiora de la Comunidad Madre Alberta, directora i representant del
centre per al qual sol·licita el reconeixement.

Article 7
Reclamacions

Atesa la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora del dret a l’educació.

Les reclamacions contra les qualificacions de les proves extraordinàries
es presentaran davant la direcció del centre en el termini de dos dies lectius a
partir d’aquell en què es va produir la comunicació, el qual resoldrà en un termini màxim de cinc dies. Si hi hagués disconformitat es podrà interposar recurs
d’alçada davant el conseller d’Educació, el qual decidirà, i exhaurirà la via
administrativa.

Atesa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre (BOE el 4 d’octubre), d’ordenació general del sistema educatiu.
Atesa la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.

Article 8
Tribunals
Els tribunals examinadors hauran d’estar constituïts per un president i per
dos vocals, professors de l’assignatura objecte d’examen, i seran designats per
la Conselleria d’Educació i Cultura a proposta de la direcció del Conservatori
Superior d’entre el professorat que hi imparteix docència. En el cas que no es
puguin completar els tribunals amb professors especialistes en podran formar
part els professors d’assignatures afins.
L’Administració educativa podrà proposar la incorporació d’assessors als
tribunals, amb la capacitat professional pròpia de la funció per la qual són designats.
Article 9
Sol·licitud de títols
L’alumnat que hagi superat les proves extraordinàries podrà sol·licitar el
títol de professor superior de música. El Conservatori Superior ha de comprovar
que l’alumne/a ha superat les assignatures necessàries per a l’obtenció del títol
i ha de tramitar l’expedient per a la seva expedició per part del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport.
La Conselleria d’Educació i Cultura, a través del Departament
d’Inspecció Educativa i de la Direcció General de Planificació i Centres, ha de
vetllar per la correcta aplicació d’aquesta Ordre.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador des del
dia següent a la publicació d’aquesta Resolució, segons preveu 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, o recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Atès el Decret 37/1999, de 9 d’abril (BOCAIB núm. 49, de 20 d’abril de
1999), pel qual es regulen les escoles de música i dansa de les Illes Balears.
I atès l’informe que ha elaborat sobre la sol·licitud de reconeixement de
l’escola de música Madre Alberta la Direcció General de Planificació i Centres
i una vegada que l’expedient de reconeixement ha quedat complet,
RESOLC
Primer.
Reconèixer el centre que es descriu a continuació:
Denominació genèrica : Escola de Música
Denominació específica: Escola de Música Madre Alberta, reconeguda
per la Conselleria d’Educació i Cultura.
Titular: Comunidad de Madre Alberta, Congregación R R Pureza de
Maria Santísima
Directora i representant: germana superiora Magdalena Amengual Gual
Domicili: C/ dels Reis, 107
Localitat: Palma, Son Rapinya
Codi Postal: 07013
Província: Illes Balears
Segon
L’Escola de Música Madre Alberta queda inscrita d’ofici en el registre
d’escoles de música i dansa reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura
amb el codi de centre EMDR 070037.

Disposició derogatòria
Es deroga expressament l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de 27
de gener de 2003, per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l’obtenció del títol de professor i de professor superior de música regulats pel Decret
2618/1966, de 10 de setembre.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 d’abril de 2004

Tercer
La direcció de l’escola comunicarà a la Conselleria d’Educació i Cultura
qualsevol modificació que afecti l’ Escola de Música Madre Alberta.

Quart
L’Escola de Música Madre Alberta, reconeguda per la Conselleria
d’Educació i Cultura, no podrà utilitzar en la seva denominació cap qualificatiu
que pugui induir a error o confusió amb els centres que imparteixen els ensenyaments reglats de música.

El conseller d’Educació i Cultura
Francisco J. Fiol Amengual

—o—

Cinquè
L’Escola de Música Madre Alberta podrà fer ús de la condició d’escola
reconeguda per la Conselleria d’Educació i Cultura en la seva publicitat.

