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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 21344
Resolució de la directora general de Treball, de data 22-11-2005,
per la qual es fa pública l’acta de la comissió paritària del conveni col·lectiu del sector de la Construcció de la CAIB, amb el
seu Calendari Laboral per a l’any 2006.
Referència: DGT/JP/mm
Ordenació Laboral-Convenis col·lectius
Expedient: .CC _ ‘CL’ 49 (Llibre 3, assentament 35)
Codi del conveni: 0700335
Resolució de la directora general de Treball, de data 22-11-2005, per la
qual es fa pública l’acta de la comissió paritària del conveni col·lectiu del sector de la Construcció de la CAIB, amb el seu Calendari Laboral per a l’any
2006.
Vist el text de l’acta de la comissió paritària del conveni col·lectiu del sector de la Construcció de la CAIB, amb el seu Calendari Laboral per a l’any
2006, subscrit en data 2 de novembre de 2005, i d’acord amb l’art. 90.3 de
l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, 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);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció de l’acta i calendari laboral esmentats en
el corresponent Registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
paritària.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 22 de novembre de 2005
La directora general de Treball
Margalida G. Pizà Ginard
(Vegeu-ne l’acta en la versió castellana)

03-12-2005

pecte als drets de cada un dels mestres, i d’una altra, la racionalitat, claredat i
agilitat d’aquell, i amb l’objectiu de fer més eficaç la distribució interna de les
competències i de proporcionar un tractament comú a les activitats formatives
que duen a terme els docents de l’àmbit de l’ensenyament no universitari, s’ha
considerat oportú delegar en el director general d’Administració i d’Inspecció
Educativa les funcions administratives més rellevants pel que fa al foment de les
activitats esmentades.
La delegació de referència troba el seu marc normatiu fonamental en l’article 13 de la Llei ·30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el 25 de la Llei
3/2003, de 26 de març, sobre règim jurídic de l’administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent:
ORDRE
Article únic
Es deleguen en el director general d’Administració i d’Inspecció
Educativa les competències executives relatives a l’habilitació dels funcionaris
de carrera del Cos de Mestres per poder exercir l’activitat docent als diversos
nivells i especialitats educatives.
Les habilitacions concedides hauran de comunicar-se al director general
de Personal Docent.
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.
Palma, 24 de novembre de 2005.
El conseller d’Educació i Cultura
Francisco Jesús Fiol Amengual

—o—
Num. 21215
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de 23 de novembre
de 2005, per la qual s'autoritza la transformació de l'escola d'educació infantil municipal 'EEI Santa Catalina', de Palma, en
una escola d'educació preescolar.

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21212
Ordre de 24 novembre de 2005, del conseller d’Educació i
Cultura per la qual es deleguen en el director general
d’Administració i d’Inspecció Educativa determinades competències en matèria d’habilitació dels funcionaris de carrera del
Cos de Mestres.
L’article 17 del RD 895/1989, de 14 de juliol (BOE del 20), pel qual es
regula la provisió de llocs de treball en centres públics de pre-escolar, educació
general bàsica i educació especial, modificat pel RD 1664/1991, de 8 de novembre, exigeix per el desenvolupament dels llocs que s’enumeren en aquell estar
en possessió d’unes determinades titulacions o trobar-se comprès en alguns dels
requisits que, així mateix, es contemplen.
Aqueix mateix article estableix que la circumstància de trobar-se en possessió dels requisits esmentats s’acreditarà mitjançant la certificació d’habilitació lliurada per l’Administració educativa corresponent.
L’OM d’1 d’abril de 1992 responent a aqueixa finalitat, va establir el procediment mitjançant el qual els funcionaris de carrera del Cos de Mestres
poguessin sol·licitar i obtenir aqueixa certificació d’habilitació.
Aquesta mateixa OM estableix que l’estudi dels requisits dels expedients
de sol·licitud s’efectuarà per una Comissió integrada pels membres següents: un
inspector d’educació, com a president; tres funcionaris del Cos de Mestres, com
a vocals; i un funcionari que actuarà com a secretari.
Atès que el procediment d’habilitació dels funcionaris de carrera del Cos
de Mestres garanteix i ha de garantir, d’una part, la fiabilitat del procés amb res-

Vist l'expedient instruït a instàncies de l'Ajuntament de Palma, en què
sol·licita la transformació de l'escola d'educació infantil municipal 'EEI Santa
Catalina' en una escola d'educació preescolar.
Atès que, amb data 23 de juny de 2005, s'aprovà el projecte per a la transformació de l'escola d'educació infantil en una escola d'educació preescolar,
amb una capacitat de 8 unitats i 127 places escolars.
Atès que, després d'haver visitat el centre, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, amb data 14 de novembre de 2005, informa que les obres realitzades han estat executades d'acord amb el projecte aprovat.
Atès que l'expedient compleix amb els requisits exigits per la normativa
vigent, en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4), reguladora del dret a l'educació; Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre (BOE del
24), de qualitat de l'educació; Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d'abril),
de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears; Ordre de 7 de gener de 2004 (BOIB del 15), per la qual s'estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixen educació preescolar,; Reial
decret 332/1992, de 3 d'abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de centres privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris i Reial decret
1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de 1998), sobre traspàs de
funcions i serveis de l'Administració civil de l'Estat a la comunitat autònoma de
les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari.
Atès que, segons els informes que conté l'expedient, les obres han estat
executades d'acord amb el projecte aprovat, per la qual cosa n'és procedent l'autorització, segons el que disposa l'article 7è apartat 3 del Reial decret 332/1992,
de 3 d'abril (BOE del 9).
Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius,

