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pot excedir les setze setmanes o les que corresponguin en cas de més d’un fill o
filla.
En cas d’adopció o acolliment múltiple, la llicència s’ha d’ampliar en
dues setmanes més per cada fill o filla, a partir del segon, de les quals una pot
gaudir-la únicament el pare.
La llicència s’ha d’ampliar també en dues setmanes més per cada fill o
filla anterior que en el moment de fer-se efectiva la nova adopció o el nou acolliment sigui menor de dos anys, de les quals una pot gaudir-la únicament el
pare, i en una setmana més per cada fill o filla anterior que en el moment de ferse efectiva la nova adopció o el nou acolliment sigui major de dos anys i menor
de quatre, el gaudi de la qual serà de lliure disposició per a qualsevol dels dos
progenitors.
En cas d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de fills
amb discapacitat o quan per les circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de l’estranger tenen especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents, la llicència de
divuit setmanes s’ha d’ampliar en dues setmanes addicionals, que s’han de
repartir entre el pare i la mare, a elecció d’aquests.
En cas d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament
previ dels pares al país d’origen de l’adoptat, la llicència es pot iniciar fins a
quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.
En cas d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d’infants
majors de sis anys amb discapacitats o quan per les circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de l’estranger tenen especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials corresponents, la durada de la llicència de maternitat i/o de paternitat és de setze setmanes ininterrompudes, de les quals les dues darreres pot gaudir-les únicament el
pare. Aquestes dues setmanes tenen la consideració de permís de paternitat i se
n’ha d’ajornar el gaudi fins al moment en què la mare es reincorpora efectivament a la feina.
La mare, però, pot fer ús de la totalitat de la llicència, incloent-hi les setmanes considerades com a permís de paternitat, en cas de defunció, mancança
o incapacitat absoluta del pare per fer-se càrrec del fill o de la filla.
Aquesta llicència s’ha de computar, a elecció dels pares, a partir de la
decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la
qual es constitueixi l’adopció, o bé a partir de l’arribada del menor a la llar.
En el cas que el pare i la mare treballin, les primeres catorze setmanes de
llicència es poden distribuir a opció d’aquests i es poden gaudir de manera
simultània o successiva, sempre que es faci ininterrompudament i amb una
única alternança. En el cas que el gaudi d’aquests períodes sigui simultani, la
suma no pot excedir les catorze setmanes.’
Aquesta modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació
al BOIB.’
Palma, 10 de maig de 2006
Bartomeu Tous i Aymar
Secretari general

11-07-2006
Sotmetre’s a les proves de selecció que es convoquin.
Estar en possessió de la titulació i/o de l’especialitat requerida per al lloc.

Les proves consistiran en un concurs o concurs oposició. En aquest darrer
supòsit, la fase de concurs es valorarà en un màxim de 40 punts, i es reservaran
els 60 punts restants per a la fase d’oposició, que es farà la primera i serà eliminatòria si no s’hi supera un mínim de 30 punts.’
Ha de dir:
‘El Consell durà a terme la promoció interna de primer grau bé amb caràcter previ a l’oferta d’ocupació pública, supòsit en el qual anunciarà internament
totes les places vacants, o bé dins les proves de l’oferta d’ocupació pública, mitjançant la reserva de places en el percentatge que es determini a les bases i a les
convocatòries, que també determinaran el sistema d’accés, les proves a superar
i la seva puntuació, la composició del Tribunal Qualificador i, si és el cas, la
valoració de la fase de concurs. Podrà prendre part en el procés de promoció
interna de primer grau el personal que reuneixi les següents condicions:
Ser personal laboral fix del Consell de Mallorca.
Estar qualificat dins el mateix grup que la plaça oferta.
Tenir una antiguitat de, al menys, dos anys a la categoria a la que pertanyi.
Sotmetre’s a les proves de selecció que es convoquin.
Estar en possessió de la titulació i/o de l’especialitat requerida per a la
plaça.
En el supòsit que la promoció interna de primer grau es realitzi amb caràcter previ a l’oferta d’ocupació pública s’efectuarà d’acord amb les regles que
s’estableixen al present article i el sistema d’accés serà el concurs o el concurs
oposició. Quan el sistema d’accés sigui el concurs oposició, la fase de concurs
es valorarà en un màxim de 40 punts, i es reservaran els 60 punts restants per a
la fase d’oposició, que es farà la primera i serà eliminatòria si no s’hi supera un
mínim de 30 punts.’
Aquesta modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació
al BOIB.’
Palma, 10 de maig de 2006
Bartomeu Tous i Aymar
Secretari general

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12794
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 22 de juny de
2006, per la qual es regula el procediment per a l’obtenció del
certificat de grau elemental de dansa.

TEXT DE LA PUBLICACIÓ
Modificació del segon i del tercer paràgrafs de l’apartat a) de l’article 12
del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral del Consell de Mallorca.

L’article 45.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que els ensenyaments de dansa consten de tres graus: elemental, mitjà i
superior.

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió realitzada dia 8 de maig de 2006,
va adoptar, a partir de la proposta de la Mesa de Negociació del Consell de dia
7 d’abril de 2006, el següent acord, en relació a la modificació del segon i del
tercer paràgrafs de l’apartat a) de l’article 12 del vigent Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral del Consell de Mallorca:

El Reial decret 755/1992, de 26 de juny, estableix els aspectes bàsics del
currículum del grau elemental dels ensenyaments de dansa.
Basant-nos en la normativa vigent, resulta del tot coherent que, els conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears que estiguin autoritzats per a la impartició dels ensenyaments de dansa puguin atorgar als alumnes que superin els estudis de grau elemental el certificat de dansa corresponent.

‘Modificar el segon i el tercer paràgrafs de l’apartat a) de l’article 12 del
vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, aprovat pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991 i prorrogat per acord del mateix
òrgan de dia 12 d’abril de 1996, redactat conforme l’acord del Ple de dia 7 d’abril de 2003, en el sentit que s’assenyala a continuació:
On diu:
‘El Consell, una vegada aprovada la plantilla i abans de procedir a l’oferta d’ocupació pública, anunciarà internament totes les places vacants i s’iniciarà el procés de promoció interna, en el qual podrà prendre part el personal que
reuneixi les següents condicions:
Esser personal fix de plantilla o en propietat.
Estar qualificat dins el mateix grup que la plaça oferta.
Dur dos anys ocupant el lloc de feina.

Això no obstant, la superació del grau elemental no eximeix l’estudiant de
dansa 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.
Per això, dict la següent
ORDRE
1. Tenen dret a obtenir el certificat de grau elemental de dansa les persones que superin amb èxit els estudis corresponents al darrer curs de grau elemental de dansa i que es trobin en algun dels casos següents:
a) Alumnes oficials de grau elemental d’algun dels conservatoris professionals de l’àmbit de les Illes Balears que estiguin autoritzats per a la impartició
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dels ensenyaments de dansa.
b) Persones que vulguin obtenir el certificat de grau elemental mitjançant
prova segons el procediment que regula aquesta Ordre.

35

que va néixer el dia ....... de ................... de .......................

EL CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL DE DANSA
2. Els alumnes oficials de grau elemental de dansa dels conservatoris professionals de l’àmbit de les Illes Balears avaluats amb la qualificació positiva,
en acabar els estudis de quart curs, obtindran 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 a l’annex I.

Atès que ha superat els objectius de grau elemental de dansa que estableixen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el Reial decret
755/1992, de 26 de juny, en l’especialitat de .......................................
........................., ............ d ..................... de ...................
El director

3. Les persones que vulguin obtenir el certificat del grau elemental de
dansa mitjançant prova directa disposen d’una convocatòria anual, que s’ha de
dur a terme en els conservatoris professionals de les Illes Balears que estiguin
autoritzats a impartir els ensenyaments de dansa. 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 a tal efecte i 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 i el calendari d’actuacions. També s’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 el període lectiu del curs acadèmic dels conservatoris.
d) Les proves constaran de les parts següents:
Prova sobre coneixements de dansa clàssica
Prova sobre coneixements de dansa espanyola
Prova sobre coneixements de música
e) En cada conservatori on es convoquin proves s’ha de constituir un tribunal avaluador per a cada especialitat de dansa i un tribunal únic de música. Ha
de designar els tribunals la direcció del centre i han d’estar constituïts per tres
professors especialistes. Si això no és possible, han de ser professors d’assignatures afins, tots ells del conservatori que convoca les proves. 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 obtingui 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. Han de signar 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 obtindran el certificat de grau elemental de dansa en l’especialitat corresponent. El certificat expedit s’ha d’ajustar al model que consta a 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.
4. S’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres Educatius perquè adopti les mesures adients per desplegar i aplicar aquesta Ordre.
5. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.
Palma, 22 de juny de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

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 núm. .................................., natural de ......................................,

El secretari

Llibre de registre .................... Foli .................. Núm. ..........................
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 12558
Resolució de la directora general de Farmàcia per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
participació en el concurs d’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica d’Alaior (Menorca) denominada
ALAIOR 1, convocat per Resolució de la directora general de
Farmàcia de 21 de desembre de 2005 (BOIB núm. 195 Ext., de
30 de desembre de 2005).
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la participació en
el concurs d’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia a la zona farmacèutica
denominada ALAIOR 1, convocat per Resolució de 21 de desembre de 2005
(BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre de 2005) i atorgat el termini preceptiu per a l’esmena d’aquelles deficiències que pogueren presentar les sol·licituds, de conformitat amb allò que disposa la base IV de l’esmentada Resolució.
RESOLC
I Aprovar i publicar en el BOIB la llista provisional d’aspirants admesos
a concurs, convocat per Resolució de 21 de desembre de 2005 (BOIB núm. 195
Ext., de 30 de desembre de 2005), d’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la
zona farmacèutica d’Alaior (Menorca) denominada ‘ALAIOR 1’. La llista figura com a annex I d’aquesta Resolució.
II Aprovar i publicar en el BOIB la llista provisional d’aspirants exclosos
a concurs, convocat per Resolució de 21 de desembre de 2005 (BOIB núm. 195
de Ext. de 30 de desembre de 2005) d’adjudicació d’una oficina de farmàcia a
la zona farmacèutica d’Alaior (Menorca) denominada ‘ALAIOR 1’. La llista
figura com a annex II d’aquesta Resolució.
III En compliment del que disposa la base V de la Resolució de 21 de desembre de 2005, s’atorga als aspirants provisionalment exclosos de la participació en el concurs d’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica d’Alaior (Menorca) denominada ‘ALAIOR 1’ un termini de quinze dies
hàbils, comptador a partir del dia següent de la publicació en el BOIB de la present Resolució perquè puguin presentar les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes a aquesta llista provisional.
Palma, 3 de juliol de 2006
La directora general de Farmàcia
Francisca Gili Nebot
Annex I
Nom
Llinatges
ALBA
BATLLORI
JOSE LUIS
CALDERON
ASSUMPTA
CARRERAS
ANDREU
CASASNOVAS
ANUNCIATA GUITART
MARIA ELENA GUTIERREZ
TERESA
HERNÁNDEZ
SILVIA
JIMENO
MELCHOR
LÓPEZ
SERGIO
LLAMBIAS
ENRIQUE
MELLADO
FRANCISCO MONSERRAT

BAS
PEREZAGUA
GARRIGA
MERCADAL
LORENTE DE NO
GONZALEZ
JANSA
MARTÍNEZ
SALAS
RIBOT
CUBILLAS
MAGDALENA

DNI
38096321 H
43017455 A
41501799 R
39890267 X
18223814 V
19101243 L
41504495 Y
41507131 C
18227111 W
43070655 G
27527159 T
43104664 L

