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Num. 76

amb claredat les seves circumstàncies personals i laborals, així com el número
d'afiliació a la seguretat social i el seu DNI/ NIF.
— Document que acrediti la conformitat individual dels treballadors d'acollir-se a l'ajut.
— Document que reculli el compromís de l'empresa de realitzar la seva
aportació al finançament dels ajuts, en la forma i termini establertes a l'article 7
de l'Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social, de 5 d'octubre de 1994
(BOE núm. 253, de 22 d'octubre).
— Document que reculli el compromís de l'empresa d'anticipar, als treballadors, els ajuts previs a la jubilació ordinària que els hagin estat reconeguts
si, transcorreguts tres mesos des de la concessió, no s'han fet efectius per causes
que se li poden imputar. L'empresa podrà rescabalar les candidats anticipades
si les acredita en el moment d'efectuar-ne l'aportació.
— Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que ha de
fer constar els períodes de permanència d'alta en la Seguretat Social.
— En el seu cas, certificació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
o de l'Institut Social de la Marina de bonificació de l'edat.

—o—
Num. 9481
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 11-05-2004, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu
laboral del sector del “Lloguer de vehicles sense xofer de la
CAIB”
Referència:
Secció d’Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 43 (Llibre 3, assentaments 21 i 22)
Codi del conveni: 0701835.-

29-05-2004

Art. 12.3
On diu
..., mitjançant resolució del director general de Planificació i Centres
Ha de dir
..., mitjançant resolució del director general de Personal Docent.
Art. 14.3
On diu
..., mitjançant resolució del director general de Planificació i Centres
Ha de dir
..., mitjançant resolució del director general de Personal Docent
Art. 14.4
On diu
... la Direcció General de Planificació i Centres podrà acordar...
Ha de dir
... la Direcció General de Personal Docent podrà acordar...
Art. 14.5
On diu
..., la Direcció General de Planificació i Centres procedirà al nomenament...
Ha de dir
..., la Direcció General de Personal Docent procedirà al nomenament...
Disposició transitòria
On diu
... siguin nomenats pel director general de Planificació i Centres, en funcions,...
Ha de dir
... siguin nomenats pel director general de Personal Docent, a proposta del
director general de Planificació i Centres, en funcions,...

La representació legal empresarial i la dels treballadors:
-Agrupació Empresarial de Lloguer de Vehicles amb/i sense Conductor de
Balears (AEVAB), i
-CCOO, i UGT,

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

han subscrit el 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);

—o—

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 negociadora.
2.- Publicar aquesta resolució, i el conveni esmentat, en el BOIB.
Palma, 11 de maig de 2004
La directora general de Treball i Salut Laboral.
Margalida G. Pizà Ginard

Palma, 10 de maig de 2004.

Num. 9307
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de 13 de maig de
2004, per la qual s’autoritza el centre docent estranger
“Deutsche Schule Mallorca”, de Palma, per impartir els ensenyaments del sistema educatiu alemany per a alumnes exclusivament estrangers
Vist l'expedient instruït a instàncies de la Sra. Gabriele Fritsch, en representació de l'entitat Deutsch-Spanischer Schulverein, titular del centre denominat “Deutsche Schule Mallorca”, en què sol·licita l’autorització com a centre
estranger per impartir ensenyaments del sistema educatiu alemany per a alumnes exclusivament estrangers.

—o—

Atès que, amb data 18 d’agost de 2003, la representant de la titularitat del
centre sol·licita autorització i inscripció d'acord amb el que disposa el Reial
decret 806/1993, de 28 de maig (BOE del 23 de juny), de règim de centres
estrangers a Espanya per impartir ensenyaments conforme al sistema educatiu
alemany per a alumnes estrangers, en els nivells equivalents a l’etapa d’educació primària.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Atès que, el centre ocuparia dependències de l’immoble que ocupa el
Colegio Escandinavo, amb núm. de codi 07008521, ubicat al c/ de l’Infanta,
núm. 15, de Palma.

(Vegeu-ne el text del conveni en la versió castellana)

Num. 9480
Correcció d’errors advertits en l’Ordre de 19 d’abril de 2004, per
la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.
L’Ordre de 19 d’abril de 2004 aprovava les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.
Als arts. 12 i 14 així com també a la disposició transitòria de l’esmentada
Ordre es van detectar unes errades que cal esmenar. Per tot això es procedeix a
efectuar la següent correcció:
Art. 12.1
On diu
... seran nomenats directors del centre sol·licitat per la Direcció General
de Planificació i Centres.
Ha de dir
... seran nomenats directors del centre sol·licitat per la Direcció General
de Personal Docent prèvia notificació a la Direcció General de Planificació i
Centres.

Atès que, d'acord amb la certificació expedida pel representant del
Consulat de la República Federal Alemanya a Palma, amb data 1 d’agost de
2003, el centre compleix els requisits que exigeix la legislació vigent a la
República Federal Alemanya, per impartir els ensenyaments equivalents a l’etapa d’educació primària a Espanya.
Vist el contracte de lloguer subscrit entre els representants del Colegio
Escandinavo i de l’entitat Deutsch-Spanischer Schulverein.
Atès que, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió emet informe favorable, amb data 4 de maig de 2004, sobre el compliment de les condicions de seguretat i higiene, acústiques i d’habitabilitat.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
RESOLC
Primer. Autoritzar el centre docent estranger denominat “Deutsche Schule
Mallorca” per impartir els ensenyaments del sistema educatiu alemany per a
alumnes exclusivament estrangers. Queda configurat conforme es descriu a continuació:

