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SALARIO BASE
2,5%

PLUS CONVENIO
2,5%

9.877,75

2.469,44

12.347,19

MANTENIMIENTO
TRANSPORTE
PROCESO

11.205,08

2.801,27

14.006,34

AYUDANTE
DE ADMINISTRACION

10.075,31

2.518,83

12.594,13

PLUS TURNO
739,72
739,72

TOTAL
13.481,72
13.481,72

NIVEL I
EMPACADO
RETRACTILADO
ETIQUETADO
ENVASADO
SEGURIDAD DE CALIDAD

AUXILIARES DE PRODUCCION
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TOTAL

NIVEL II
AUXILIARES DE SERVICIO Y
AYUDANTES DE PROCESO
NIVEL III
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Tablas Salariales 2005

Anexo IX: Empleados con cualificación a tiempo parcial
Salarios brutos anuales mínimos de convenio
(sin antigüedad)
Efectividad: 1 de Enero de 2005

ESPECIALISTA 1ª
OFICIAL 1ª
(MECANICO/ELECTRICO)

SALARIO BASE
6.946,45
6.946,45

PLUS CONVENIO
5.795,55
5.795,55

TOTAL
12.742,00
12.742,00

—o—
Num. 4987
Resolució de la directora general de Treball, de data 10-03-2006, per la qual es fa pública l’ Acta de la Revisió Salarial corresponent a l’any 2005
del conveni col·lectiu del sector de Derivats del Ciment de la CAIB.
Vist el text esmentat a l’assumpte 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 esmentada en el corresponent Registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió paritària.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 10 de març de 2006
La directora general de Treball
Margalida G. Pizà Ginard
(Vegeu-ne annexes a la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5123
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 17 de març de 2006, de modificació de l’Ordre de dia 6 de març de 2006 de convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques i per a l’adquisició de noves especialitats.
Advertides les errades i omissions a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 6 de març de 2006, per la qual es convoquen proves selectives per a
la provisió de places de funcionaris docents dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques i per a l’adquisició de noves especialitats (edicte 4079, BOIB núm. 37, de 14-03-2006) i amb la finalitat d’esmenar-les, resolc
efectuar les següents modificacions:
1.- A la pàgina 9, en el paràgraf, on diu:
‘Igualment, d’acord amb el que estableix l’article primer del Reial decret 1258/2005, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 118/2004 pel
que se regula el títol d’especialització didàctica, quedaran exempts d’aquest requisit aquells que participin per les especialitats de tecnologia o psicologia i pedagogia o per les distintes especialitats de formació professional específica del cos de professors d’ensenyament secundari (Economia, FOL, Informàtica i Sistemes
electrotècnics i automàtics) i aquells que acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos exercits en períodes
discontinus en centres públics o privats als quals fan referència els articles 10 i 13 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació’.
Ha de dir:
‘Igualment, d’acord amb el que estableix l’article primer del Reial decret 1258/2005, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 118/2004 pel
que se regula el títol d’especialització didàctica, quedaran exempts d’aquest requisit aquells que participin per les especialitats de tecnologia o psicologia i pedagogia o per les distintes especialitats de formació professional específica del cos de professors d’ensenyament secundari (FOL, Informàtica i Sistemes electrotècnics i automàtics) i aquells que acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos exercits en períodes discontinus
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en centres públics o privats als quals fan referència els articles 10 i 13 de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació’.
2.- A la pàgina 9, a l’apartat 2.2.2 , s’ha d’eliminar el següent paràgraf:
‘Serveis de restauració:
Tècnic superior en restauració
Tècnic especialista en hoteleria’
3.- A la pàgina 15, en el punt 7.2.3.2 apartat a) en el primer paràgraf, on
diu:
‘La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea, assignatura o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual participa i es referirà a
un curs acadèmic complet dels nivells o etapes educatives atribuïdes a l’especialitat. En ella, haurà d’especificar, els objectius, continguts, criteris d’avaluació, la metodologia, l’ús adequat de les tecnologies de la informació i de la
comunicació en l’especialitat, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques. Aquesta programació podrà ser referida, pels aspirants
a ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari, a l’etapa de l’educació secundària obligatòria o al batxillerat’.
Ha de dir:
‘La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea, assignatura o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual participa i es referirà a
un curs acadèmic complet dels nivells o etapes educatives atribuïdes a l’especialitat. En ella, haurà d’especificar, els objectius, continguts, criteris d’avaluació, la metodologia, l’ús adequat de les tecnologies de la informació i de la
comunicació en l’especialitat, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques. Aquesta programació podrà ser referida, pels aspirants
a ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari, a l’etapa de l’educació secundària obligatòria, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional’.
4.- A la pàgina 15, en el punt 7.2.3.2 apartat a), després del paràgraf que
parla de l’especialitat de serveis a la comunitat, s’ha d’afegir:
‘En l’especialitat de psicologia i pedagogia del cos de professors d’ensenyament secundari, l’aspirant elegirà entre presentar la programació d’un
departament d’orientació a un IES o el pla general d’actuació d’un EOEP.
Aquesta es dividirà , com a mínim, en dotze programes d’actuació que tendran
la consideració d’unitats didàctiques als efectes del sorteig que s’especifica a
l’apartat b), sense perjudici que l’aspirant pugui optar per elegir la unitat didàctica, per sorteig, del temari de l’especialitat’.
5.- A la pàgina 30, ANNEX 6, apartat 2 Diplomatures, punt 2.10 , on diu:
‘2.10. Títol de mestre de les especialitats d’educació infantil, educació primària, educació física, educació musical i llengua estrangera, expedit per la
UIB’.
Ha de dir:
‘2.10. Títol de mestre de les especialitats d’educació infantil, educació primària, educació física, educació musical i llengua estrangera, expedit per la
UIB. Els qui tinguin el Títol de mestre expedit per la UIB de les especialitats
abans esmentades, d’acord amb el pla d’estudis 2002/03, hauran d’acreditar
haver aprovat les assignatures :
- Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
- Gramàtica Catalana i la seva Didàctica’
Contra aquesta Ordre, es podrà interposar 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 de l’endemà de la
publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Ordre en el BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 17 de març de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—

23-03-2006
Num. 5126
Correcció d’errors advertits a l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura, de 6 de març de 2006, per la qual es regula el procés
d’admissió i matriculació dels alumnes en centres sostinguts
amb fons públics als nivells d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2006-2007.

Havent-se detectat errades en les versions catalana i castellana de l’Ordre
del conseller d’Educació i Cultura, de 6 de març de 2006 que regula el procés
d’admissió i matriculació dels alumnes en centres sostinguts amb fons públics
als nivells d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per
al curs 2006-2007, es procedeix a efectuar les següents correccions i:
En la versió catalana, a l’article 19 punt 1 apartat g), on diu:
‘apartats i) i f)’
Ha de dir:
‘apartats e) i f)’
A l’article 22 punt 2, on diu:
‘excepció feta dels alumnes de necessitats educatives específiques’
Ha de dir:
‘excepció feta dels alumnes de necessitats educatives especials’
A les Disposicions addicionals s’ha d’afegir la disposició tercera:
‘Atès que el centre IES Cap de Llevant té declarada una especialització
curricular en virtut del conveni amb de Britihs Council i que dedicarà una línia
de l’educació secundària al desenvolupament de l’esmentada especialització,
cobrirà les vacants amb els alumnes del centre Sa Graduada que hagin superat
amb èxit l’esmentat programa i donarà entrada a aquells altres alumnes dels centres de primària de l’Illa de Menorca que hagin superat les proves adients per
incorporar-s’hi. En el supòsit que no existeixin places suficients per a tots els
sol·licitants s’aplicarà el barem previst a aquesta norma entre els nous alumnes
aspirants al programa.’
A l’Annex 1
Adscripcions dels centres d’educació primària als IES
De Palma Llevant s’ha de suprimir: ‘CP Coll den Rabassa (Coll d’en
Rabassa, Es)’.
De Manacor s’ha de suprimir l’adscripció del CP Mestre Pere Garau (Son
Macià) de l’IES Porto Cristo i ha de passar com a centre adscrit als IES Mossèn
Alcover i/o Na Camel·la.
Adscripcions de centres concertats d’infantil a centres concertats de primària.
S’ha d’afegir:
Sant Francesc d’Assís (Es Pil·larí) La Porciúncula
A la versió castellana, a l’article 22 punt 2, on diu:
‘excepción hecha de los alumnos de necesidades educativas específicas’
Ha de dir:
‘excepción hecha de los alumnos de necesidades educativas especiales’
A les Disposicions addicionals s’ha d’afegir la disposició tercera:
‘Dado que el centro IES Cap de Llevant tiene declarada una especialización curricular en virtud del convenio con The Britihs Council y que dedicará
una línea de la educación secundaria al desarrollo de la mencionada especialización, cubrirá las vacantes con los alumnos del centro Sa Graduada que hayan
superado con éxito el mencionado programa y dará entrada a aquellos otros
alumnos de centros de primaria de la isla de Menorca que hayan superado las
pruebas adecuadas para incorporarse al mismo. En el supuesto de que no existan plazas suficientes para todos los solicitantes se aplicará el baremo previsto
en esta norma entre los nuevos alumnos aspirantes al programa.
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 15 de març de 2006

—o—
Num. 5012
Resolució del director general de Política Lingüística de 13 de
març de 2006, per la qual es convoca el concurs de narració en
català Vivències
L’article 33 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística
a les Illes Balears, estableix que els poders públics de la comunitat autònoma

