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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Núm. 9092
Decret 58 /1997, de 25 d’abril, de modificació del Decret 120/1994,
de 15 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament
del Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes
Balears.
El Decret 120/1994, de 15 de desembre (BOCAIB núm. 159 de 29-121994), preveu una regulació extensa de l’ensenyament de la música i de la dansa
al Conservatori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, desenvolupa el que
fa referència a l’estructura i al funcionament dels òrgans unipersonals i col legiats
de govern del centre i n’estructura el funcionament des de la concepció participativa
que estableixen la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació (BOE de 04-07-85), la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu (BOE de 04-10-90) i la resta de disposicions legals
vigents, amb la finalitat de proporcionar als alumnes una formació artística de
qualitat que garanteixi la qualificació dels futurs professionals.
Després d’uns anys de funcionament del centre amb les directrius del Decret
esmentat, sembla convenient introduir-hi alguns canvis per adaptar-lo a la realitat
del centre i tractar de millorar-ne alguns aspectes organitzatius i de funcionament.
Atès tot això, d’acord amb el Consell Consultiu, el conseller d’Educació,
Cultura i Esports eleva a la consideració del Consell de Govern la següent proposta
de
DECRET
Article 1
Es modifiquen els articles 5, 14, 22, 24, 64, 66, 71, 72, 73, 77, 79, 83, 86, i
89 del Decret 120/1994, de 15 de desembre, de la manera següent:
1. Es modifica l’article 5, que queda redactat de la manera següent:
«Són òrgans de govern del Conservatori:
a) Òrgans unipersonals:
- Director.
- Cap d’estudis.
- Secretari.
i si s’escau, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, a proposta del
director del centre, podrà establir l’existència d’un cap d’estudis adjunt que
dependrà directament del cap d’estudis i d’un vicesecretari que dependrà
directament del secretari.
b) Òrgans col legiats:
- Consell escolar del centre.
- Claustre de professors.»
2. Es modifica el punt 2 de l’article 14, el qual queda redactat de la manera
següent:
«2 L’elecció, el nomenament i la presa de possessió es realitzaran durant el
tercer trimestre del curs acadèmic i tindran efecte a partir de l’1 de juliol següent
a la data de realització d’eleccions.»
3.Es modifica el punt 1 de l’article 22, el qual queda redactat de la manera
següent:
«1 A les extensions de Menorca i Eivissa-Formentera, hi haurà professors
delegats, que serandesignats pel conseller d’Educació, Cultura i Esports a proposta
de les comissions del consell escolar corresponents, oïts els claustres de professors
de les extensions, entre els professors fixos que exerceixin la docència en les
esmentades extensions.
Els candidats a ocupar els càrrecs de professor delegat presentaran per escrit
a les comissions del consell escolar corresponent, amb una antelació mínima de
15 dies a la data d’elecció, un programa de direcció amb els objectius que pretén
assolir, una anàlisi del funcionament i dels principals problemes i necessitats del
centre i les línies bàsiques d’actuació.»
4. Es modifica la lletra i) de l’article 24, la qual queda redactada de la manera
següent:
«i) El professor delegat i un representant de cada una de les comissions del
consell escolar a les extensions de Menorca i Eivissa - Formentera.»
5. Es modifica l’article 64, que queda redactat de la manera següent:
«Els acords del consell escolar s’adoptaran per majoria simple, excepte en
els supòsits que preveuen els articles 11 i 16.c.»
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6. S’afegeix en l’article 66 un nou punt, el contingut del qual queda redactat
de la manera següent:
«6 Així mateix, s’elegirà, d’entre els membres de la comissió del consell
escolar de les extensions de Menorca i Eivissa-Formentera, una persona que
assistirà a les reunions del consell escolar del Conservatori de Palma en representació
de la comissió.»
7. Es modifica l’article 71, el qual queda redactat de la manera següent:
«Cada extensió tindrà el seu claustre de professors, integrat per la totalitat
de professors de l’extensió i membres de l’equip directiu del Conservatori de
Palma amb les competències que s’assenyalen en l’article 68.»
8. Es modifica l’article 72, el qual queda redactat de la manera següent:
«A cada extensió presidirà el claustre el professor delegat i actuarà com a
secretari el membre de menys antiguitat d’entre els professors de l’extensió.»
9. Es modifica el punt 2 de l’article 73, que queda redactat de la manera
següent:
«2 Els departaments estaran integrats pels professors que imparteixen les
mateixes especialitats/assignatures de la mateixa família. Una especialitat es
podrà constituir en departament sempre que hi hagi un mínin de quatre professors
de la mateixa especialitat.»
10. Es modifica l’article 77, que queda redactat de la manera següent:
«Els caps dels departaments didàctics seran designats pel director del centre
a proposta del departament corresponent i exerciran el càrrec durant tres cursos
acadèmics.
Els departaments elegiran els seus caps entre els components i prioritzaran
que siguin professors titulars del centre.»
11. Es modifica l’article 79, que queda redactat de la manera següent:
«En el Conservatori es crearà la Comissió de Coordinació Pedagògica, la
qual estarà integrada pel director, com a president, el cap d’estudis, els caps de
departaments didàctics i els coordinadors de grau. Hi actuarà com a secretari el cap
de departament més jove.»
12. Es modifica l’article 83, que queda redactat de la manera següent:
«Tots els alumnes estaran a càrrec d’un professor tutor. En el cas de música,
el professor tutor serà el professor d’instrument, i en el cas de dansa, cada grup
d’alumnes estarà a càrrec d’un professor tutor designat pel cap d’estudis.
Els cas d’alumnes que només cursen assignatures complementàries, el tutor
serà el cap del departament corresponent.»
13. Es modifica l’article 86, que queda redactat de la manera següent:
«La jornada lectiva dels òrgans unipersonals de govern, de coordinació
didàctica i dels professorsdelegats de les extensions de Menorca i EivissaFormentera es veurà reduïda, prèvia autorització del conseller d’Educació, Cultura i Esports, en la mesura que la disponibilitat horària del centre ho permeti i el
treball ho justifiqui, de la manera següent:
1) CONSERVATORIS PROFESSIONALS I SUPERIORS
A) Director, cap d’estudis i secretari impartiran setmanalment, com a
mínim, 6 hores de docència efectiva.
B) Els professors delegats tindran setmanalment, com a màxim, una reducció
horària de 6 hores lectives.
C) El cap d’estudis adjunt i el vicesecretari tindran setmanalment, com a
màxim, una reducció de 4 hores lectives.
D) Els caps de departament i els coordinadors de grau tindran setmanalment,
com a màxim, una reducció de 3 hores de docència efectiva.
2) CONSERVATORIS ELEMENTALS
A) Director, cap d’estudis i secretari impartiran setmanalment, com a
mínim, 9 hores de docència efectiva.
B) Els professors delegats tindran setmanalment, com a màxim, una reducció
horària de 6 hores lectives.
C) El cap d’estudis adjunt i el vicesecretari tindran setmanalment, com a
màxim, una reducció de 4 hores lectives.
D) Els caps de departament i els coordinadors de grau tindran setmanalment,
com a màxim, una reducció de 3 hores de docència efectiva.»
14. Es modifiquen les lletres j) i k) de l’article 89, les quals queden
redactades de la manera següent:
«j) Constitueix un deure dels alumnes tenir una conducta digna dins el
Conservatori, respectar els professors i els companys, assistir a classe amb
regularitat i tenir el màxim de cura de les instal lacions, el mobiliari i l’equipament.
k) En cas d’incompliment del deure anterior, no es podran imposar sancions
sense instrucció prèvia d’un expedient que acordi el director del Conservatori per
iniciativa pròpia o a proposta del consell escolar, sempre respectant el procediment
i les sancions que es disposen en el RD 732/1995, de 5 de maig de 1995 (BOE núm.
131, de 02-06-1995).»
Article 2. A continuació de l’article 22 del Decret 120/1994, s’estableix un
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nou article amb número 22 bis, que queda redactat de la manera següent:
«Article 22 bis:
La condició de membre de l’equip directiu serà incompatible, en tot cas,
amb l’exercici de càrrecs de coordinació docent.»
Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà de la seva publicació en el
BOCAIB.”
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ocupació i economia social.
b) Sol licitar i rebre dels òrgans competents de l’Administració pública de
la Comunitat Autònoma tota la informació que necessiti per dur a terme les
funcions.
c) Actuar com a òrgan de consulta de l’autoritat laboral en els supòsits en què
ho demani expressament, en particular d’acord amb el que es disposa en l’actual
redacció de l’article 92.2 de la Llei 8/80 de 10 de març.
B) Com a òrgan participatiu

Palma, 25 d’abril de 1997
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Joan Flaquer i Riutort
— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 9025
Decret 59/1997, d’25 d’abril, pel qual es crea la Mesa de Diàleg
Social.
L’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears ,aprovat per la Llei Orgànica
2/1983, de 25 de febrer, i reformat per la Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març, en
l’article 12.7, atribueix a la Comunitat la funció executiva en matèria laboral, en
els termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries que en el
desenvolupament de la seva legislació dicti l’Estat.
En aquest sentit, el traspàs de funcions i serveis de la Administració de
l’Estat a la CAIB en matèria de treball (execució de la legislació laboral), ha estat
efectuada d’acord amb el Reial Decret 98/1996, de 26 de gener. I en matèria de
cooperatives, qualificació i registre administratiu de societats anònimes laborals
i programes de suport a l’ocupació, d’acord amb el Reial Decret 99/l996, de 26 de
gener.
Amb la finalitat de fer efectius els principis contenguts en l’article 40 de la
Constitució Espanyola, es crea la Mesa de Diàleg Social, la qual acomplirà una
doble finalitat: ésser via institucional de trobada i participació dels interlocutors
socials més representatius i, d’aquests amb el Govern Balear i constituir-se com
a òrgan consultiu de l’Administració autonòmica en el terreny laboral.
En aquest sentit, el pacte per a l’ocupació firmat pel Govern Balear
conjuntament amb els sindicats i organitzacions empresarials més representatives,
enuncia que com a acció conjunta s’adoptaran les mesures necessàries perquè
s’acompleixi; cosa que es tradueix en la creació de la Mesa de Diàleg Social com
a òrgan col legiat consultiu, participatiu i de seguiment amb el fi de proporcionar
una plataforma de trobada i diàleg permanent entre el Govern Balear i els agents
econòmics i socials més representatius, així com d’aquests entre si, i al mateix
temps que serveixi de participació institucional.
Per tot el que s’ha esmentat, a proposta del conseller de Treball i Formació
i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 25 d’abril de 1997,
DECRET
TÍTOL I
Creació i funcions
Article 1
Es crea la Mesa de Diàleg Social com a òrgan col legiat paritari i tripartit amb
competències en matèria de relacions laborals, ocupació i foment de l’economia
social, amb l’estructura, composició i funcions que s’estableixen en aquest Decret
i d’acord amb el que es preveu en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
en el marc de les competències assumides per la CAIB.
La Mesa de Diàleg Social tendrà la seu a la ciutat de Palma de Mallorca, si
bé podrà fer-ne les sessions en qualsevol lloc del territori de la CAIB.
Article 2
1. La Mesa de Diàleg Social es constitueix com a òrgan consultiu, participatiu
i de seguiment entre els sindicats i organitzacions empresarials més representatius
i l’Administració pública de la CAIB, en el disseny i promoció de les competències
relatives a relacions laborals, economia social, política d’ocupació i en el seguiment
de la seva execució.
2. En particular, són funcions de la Mesa les següents:
A) Com a òrgan consultiu
a) Elaborar i emetre estudis i informes en matèria de relacions laborals,

d) Promoure i facilitar la negociació col lectiva, l’acord entre les parts i el
funcionament de comissions paritàries en els diversos àmbits de negociació col
lectiva.
e) Promoure i facilitar la conciliació, mediació i arbitratge en els conflictes
de treball.
f) Formular propostes o recomanacions sobre autoregulació de vagues i
aturades en els serveis públics essencials.
g) Actuar com a òrgan participatiu en funció del Conveni núm. 88 de l’OIT
en temes d’ocupació.
h) Col laborar amb l’Administració de la CAIB en la promoció i el
desenvolupament de l’economia social en l’àmbit de la CAIB.
i) Fer propostes en matèria de relacions laborals, ocupació i economia
social.
j) Participar i promoure l’assistència a congressos, jornades, seminaris i
conferències relacionats amb matèries sociolaborals. I promoure iniciatives
relacionades amb l’estudi, debat i la difusió d’aquestes qüestions.
C) Com a òrgan de seguiment
k) Rebre informació periòdica i fer el seguiment de l’execució de les
competències en matèria sociolaboral de la Comunitat Autònoma.
l) Estudiar les necessitats de promoció de l’ocupació en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma.
m) Fer el seguiment dels acords plasmats en el Pacte per a l’Ocupació
subscrit el dia 24 d’octubre de 1996.
TÍTOL II
Òrgans
CAPÍTOL I
Estructura, composició i funcionament
Article 3
1. La Mesa de Diàleg Social estarà integrada per dotze membres amb veu i
vot:
a) Quatre representants de l’Administració Pública de la CAIB, dels quals
seran titulars:
- El president serà el conseller de Treball i Formació.
- El vicepresident serà el director general de Treball.
- El secretari serà el cap del Departament de Relacions Laborals de la
Direcció General de Treball.
- El quart representant serà nomenat pel conseller de Treball i Formació,
mitjançant resolució.
El conseller de Treball i Formació nomenarà mitjançant resolució els
membres suplents que assistiran a les reunions de la Mesa de Diàleg Social en cas
d’absència, vacant o malaltia dels membres titulars.
b) Quatre vocals de les organitzacions empresarials més representatives en
l’àmbit de la CAIB.
c) Quatre vocals de les organitzacions sindicals més representatives en
l’àmbit de la CAIB.
2. El nomenament dels representants titulars i suplents i el cessament en els
càrrecs a què es refereixen els apartats b) i c) del número 1 d’aquest article, els farà
mitjançant resolució el Conseller de Treball i Formació i a instància de les
respectives organitzacions.
3. En cap cas els membres de la Mesa podran atribuir-se’n la representació
o facultats, salvat que expressament se’ls hi hagi atorgades per acord de l’òrgan
col legiat i per a cas concret.
Article 4
Per a la vàlida constitució de la Mesa a l’efecte de fer sessions, deliberar i
prendre acords, es requerirà la presència de nou membres. Hi ha d’ésser present
el president i el secretari o, si és procedent, qui els substitueixi.

