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a) Butlletí d’inscripció.
b) Sobre amb el contingut de les obres.
c) Currículum de l’autor.
d) Fotocopia del DNI.
4. JURAT
El Jurat serà nomenat pel director general de Joventut i Família que actuarà
com a president.
Vocals: Tres persones qualificades a l’àmbit literari.
Secretari: Un funcionari de la Direcció General de Joventut i Família.
El jurat emetrà la decisió i estarà facultat per declarar deserts alguns premis
establerts.
El seu veredicte serà inapel·lable.
5. PREMIS
S’estableixen els premis següents:
Poesia: 1r premi
100.000,- PTA
2n premi
50.000,- PTA
3r premi
25.000,- PTA
Relat: 1r premi
100.000,- PTA
2n premi
50.000,- PTA
3r premi
25.000,- PTA
Article: 1r premi
100.000,- PTA
2n premi
50.000,- PTA
3r premi
25.000,- PTA
6. PROPIETAT DE LES OBRES
Totes les obres premiades quedaran en poder de la Direcció General de
Joventut i Família.
7. OBSERVACIONS
Queda implícita l’autorització de l’autor o autors de les obres inscrites a la
reproducció i publicació de la imatge o del seu contingut per part de la Conselleria
de Presidència mitjançant qualsevol mitjà que es consideri oportú. Així mateix, i
amb l’autorització prèvia dels interessats, es podrà procedir a la reproducció
gràfica o visual de les obres no seleccionades.
Queda implícita en la inscripció i participació en aquesta convocatòria
l’acceptació del contingut de les bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació
i/o modificació serà resolt per la Direcció General de Joventut i Família.
ANNEX G
I CERTÀMEN DE DISSENY
1. DESTINATARIS:
Joves nascuts o residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que
no superin els 30 anys al 31 de desembre de 1998.
2. MODALITATS I CONDICIONS TÈC NIQUES:
Disseny de gràfic
a1 Disseny editorial
a2 Disseny corporatiu
a3 Disseny per a la comunicació
Disseny per a l’hàbitat
Disseny de moda i complements
Per a la presentació dels treballs es recomana el format següent:
Espai 1 (15X70)
· Fotografia del participant
· Títol i breu descripció del projecte
· Nom i adreça del participant
Espai 2 (85X70)
Disseny gràfic. Desenvolupament del projecte amb aportació de tot allò que
l’autor consideri adient.
Disseny per a l’hàbitat. Lliure confecció amb aportació de plànols, fotografies,
etc.
Disseny de moda i complements. Desenvolupament del projecte amb
aportació de tot allò que l’autor consideri adient: carta de colors, esbossos,
dibuixos en pla, teixits, collage, etc.
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de cinc obres
3. INSCRIPCIONS:
1r Termini d’admissió de plafons informatius: fins dia 10 de juliol de 1998.
2n Termini d’admissió de maquetes per a l’exposició: de l’1 al 5 de setembre
de 1998.
Les inscripcions es formalitzaran a la Direcció General de Joventut i Família
de la Conselleria de Presidència (Secció d’Activitats Culturals), pl. de la Drassana,
4, 07012-Palma.
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4. JURAT
EL Jurat serà nomenat per director general de Joventut i Família que actuarà
com a president.
Vocals: Tres persones qualificades relacionades amb el món del disseny.
Secretari: Un funcionari de la Direcció General de Joventut i Família.
El seu veredicte serà inapel·lable.
5. PREMIS
S’estableixen els premis següents:
Disseny gràfic
únic premi: 200.000.-PTA.
Disseny per a l’hàbitat
únic premi: 200.000.-PTA.
Disseny de moda i complements únic premi: 250.000.-PTA.
EXPOSICIÓ
L’exposició es celebrarà al lloc i data que oportunament anunciarà la
Direcció General de Joventut i Família.
Si el nombre de participants sobrepassa la capacitat del recinte de l’exposició,
el jurat es reserva el dret de procedir a una selecció de les obres presentades.
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
Les maquetes, els prototipus i els plafons informatius es podran retirar fins
una setmana després de finalitzar l’exposició
OBSERVACIONS
Queda implícita l’autorització de l’autor o autors de les obres inscrites a la
reproducció i publicació de la imatge o del seu contingut per part de la Conselleria
de Presidència mitjançant qualsevol mitjà que es consideri oportú. Així mateix, i
amb l’autorització prèvia dels interessats, es podrà procedir a la reproducció
gràfica o visual de les obres no seleccionades.
Queda implícita en la inscripció i participació en aquesta convocatòria
l’acceptació del contingut de les bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació
i/o modificació serà resolt per la Direcció General de Joventut i Família.
— o —-

CONSELLERIA D’ECONOMIA I HISENDA
Núm. 3568
Ordre del conseller d’economia i hisenda d’adaptació del
procediment pressupostari de gestió de les competències assumides
en matèria d’ensenyament no universitari
Exposició de motius
La disposició addicional tercera de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la CAIB pel 1998 estableix que el procediment pressupostari
de gestió de les competències que s’assumeixen en matèria d’ensenyament no
universitari continuarà essent el que s’estableix en la normativa legal i reglamentària
d’origen estatal, fins que es dictin les normes pròpies d’aquesta comunitat
autònoma, sense perjudici que per ordre del conseller d’Economia i Hisenda es
facin les modificacions i adaptacions a l’esmentat procediment de gestió.
L’Ordre de 9 de març de 1990 dels ministeris d’Economia i Hisenda i
d’Educació i Ciència va regular la gestió de les taxes acadèmiques i el sistema
d’aplicació de l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no
universitaris.
Atesos els procediments prevists en l’ordre esmentada, es fa necessari
d’adaptar-los al sistema de gestió economicofinancera de la CAIB i d’adequarlos al contingut de les disposicions reglamentàries que són d’aplicació en
aquest àmbit però d’acord també amb el principi d’autonomia de gestió dels
centres, establert per la Llei 12/1987, de 2 de juliol, i el Reial Decret 733/1988, de
24 de juny.
Així mateix, es fa necessària l’adaptació del procediment per tal de proveir
els centres docents concertats del finançament que els pertany, mitjançant
transferències de fons que es fan efectives periòdicament als esmentats centres,
per l’ Administració Perifèrica del Ministeri d’ Educació i Cultura, i que des d’ara
correspondrà a la CAIB dur-les a terme.
Aquesta ordre es dicta en caràcter provisional, mentre no es determini de
forma definitiva un nou règim de gestió economicofinancera dels centres docents,
i un cop s’hagin pogut apreciar noves necessitats d’adaptació dels procediments
preexistents a la CAIB, a la problemàtica que la transferència de competències en
matèria d’ensenyament no universitari comporta. En qualsevol supòsit, la regulació
definitiva dels nous procediments haurà de tenir lloc abans del 31 de desembre de
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1998.
Art. 1. Àmbit d’aplicació
La present ordre serà d’aplicació a la gestió economicofinancera de les
competències en matèria d’ensenyament no universitari.
Art.2. Gestió d’ingressos
2.1. Ingressos en concepte de matrícules
La Secretaria del Centre haurà de subministrar als alumnes gratuïtament la
documentació necessària per formalitzar la matrícula i, si pertoca, la inscripció en
el curs. Perceptivament, amb l’esmentada documentació s’haurà de lliurar a les
persones interessades un document unificat d’ingrés ( DUI ), per tal que es faci
efectiu l’import de la matrícula a qualsevol de les cinc entitats financeres que tenen
subscrit conveni SIGEI amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’esmentat
imprès, una vegada emplenat, i formalitzat per l’entitat financera, servirà com a
justificant de l’ingrés, conforme es determina en l’Ordre de 28 de febrer de 1990,
per la qual s’estableixen normes generals de funcionament i organització dels
punts de recepció d’ingressos de la CAIB.
2.2. Taxes per expedició de títols competència de la CAIB
El procediment per fer efectiu el seu ingrés serà el mateix que es preveu en
el punt 2.1. anterior.
2.3. Expedients de devolució d’ingressos
El procediment per tramitar les sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts
pels conceptes descrits en els apartats anteriors d’aquest article, serà el previst en
l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 27 de novembre de 1996.
Art. 3. Lliurament i tramesa de fons als centres
3.1. Centres docents públics
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports dins el primer trimestre de
cada any assignarà els imports que corresponen a cada centre docent públic en
concepte de les seves despeses de funcionament.
Mentrestant, els lliuraments i les trameses de fons als centres tindran lloc en
la forma i la periodicitat que s’indica en els punts següents :
a) Primer lliurament
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de la Conselleria d’Educació Cultura i Esports haurà de trametre a la Intervenció
General de la CAIB un document de gestió dels Pressuposts de Despeses, ADOP,
per l’import total de la suma de les quantitats que corresponen als centres, i que
contindrà el detall de les quantitats que corresponen a cada centre beneficiari,
d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior.
Aquest document comptable serà fiscalitzat per la Intervenció General,
constatant exclusivament que sigui justificat mitjançant la relació de centres
docents amb el detall de la quantitat assignada a cadascun. Això, sense perjudici
del control financer que amb posterioritat correspondrà exercir a la Intervenció
General de la CAIB, sobre la gestió econòmica dels centres.
c) Tercer lliurament
El mes de setembre de cada exercici tindrà lloc el tercer lliurament de fons;
es transferirà l’import assignat a cada centre d’acord amb el pressupost de
l’exercici, un cop descomptades les quantitats corresponents a les dues entregues
rebudes amb anterioritat.
Per tal de dur a terme aquest lliurament es procedirà de la mateixa forma
indicada en els paràgrafs segon i tercer de l’apartat anterior.
En qualsevol supòsit, amb anterioritat al 31 de desembre de cada any, la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, si pertoca, procedirà als ajusts que
corresponguin, un cop determinats els imports que corresponen a l’exercici
corrent, mitjançant pagaments complementaris dels que ja s’hauran tramitat, o bé
, practicant les compensacions que corresponguin als propers lliuraments de fons
als centres.
3.2. Els romanents de fons percebuts pels centres docents, d’acord amb el
procediment descrit en el punt 3.1 anterior, en càrrec als Pressuposts Generals de
la CAIB, així com els que procedeixin d’ingressos que hagin recaptat els centres
per qualsevol concepte, distints dels indicats en l’article segon d’aquesta ordre i
que es reflecteixin als comptes de gestió dels esmentats centres, no seran objecte
de reintegrament, i quedaran a disposició de cada centre, per tal que es puguin
aplicar al seu pressupost de despeses; no formaran part en cap supòsit del Compte
de Tresoreria de la CAIB.
3.3. Centres docents concertats
La Conselleria d’Educació i Cultura, un cop assignats els imports anuals que
corresponen a cada centre docent concertat, els primers dies del mes de gener
hauran de trametre a la Intervenció General de la CAIB un document comptable
de gestió del Pressupost de Despeses AD, per l’import de la quantitat anual
assignada al centre, i que serà imputat al centre de cost 13301 i al concepte 240.

Abans del 15 de febrer de cada exercici, s’haurà de trametre un lliurament
a cada centre, que ascendirà a l’ import d’una tercera part del pressuposts que el
centre tingui assignat a aquell exercici.

Aquest document AD es justificarà mitjançant una relació que contindrà el
detall de tots i cadascun dels centres beneficiaris, així com les quantitats que els
corresponguin.

En el supòsit que en haver d’efectuar l’esmentat lliurament no s’haguessin
aprovat els pressuposts de l’exercici, es transferiria als centres una tercera part del
pressupost corresponent a l’exercici anterior, i es regularitzaria l’import d’aquest
lliurament, en el següent pagament, en referència al pressupost de l’exercici
corrent.

Mensualment la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports haurà de trametre
a la Intervenció General un document comptable de gestió del Pressupost de
Despeses OP, per import d’una dotzena part del saldo del document AD indicat en
el paràgraf anterior, i referenciat en aquest.

Per tal de poder dur a terme l’esmentat lliurament, excepcionalment i de
forma transitòria, mentre no es pugui aplicar el procediment que es descriu en el
punt següent, la Secretaria General Tècnica de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esports haurà de trametre a la Intervenció General de la CAIB un document de
gestió del Pressupost de Despeses, ADOPJ, en càrrec al centre de cost 13301 i al
concepte 240, per la suma total de les quantitats que correspon de transferir als
centres, determinades tal i com s’ha indicat en el paràgraf anterior.
La justificació d’aquests fons tindrà lloc mitjançant l’acreditació del detall
de transferències realitzades a cada un dels centres docents beneficiaris ,d’acord
amb el procediment previst en l’article 60 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la CAIB.
b) Segon lliurament
El mes d’abril de cada exercici, un cop aprovats els pressuposts dels centres
per a l’exercici corresponent, tindrà lloc el segon lliurament de fons, per import
d’una tercera part de la quantitat assignada a cada centre a l’esmentat pressupost,
més la regularització corresponent a la transferència anterior.
Per tal de dur a terme l’esmentat lliurament, la Secretaria General Tècnica

Els esmentats documents OP s’hauran de justificar mitjançant una relació
que contindrà el detall de tots i cada un dels centres beneficiaris.
Excepcionalment el lliurament corresponent al mes de febrer de l’exercici
de 1998 tindrà lloc mitjançant OPJ, i serà justificada en la forma que es determina
en l’apartat anterior, i d’acord amb el procediment establert en l’art.60 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la CAIB.
Així mateix, al lliurament corresponent al mes de setembre de cada exercici,
es procedirà a la regularització dels imports inicialment assignats a cada centre,
d’acord amb l’assignació dels nous mòduls que els corresponguin.
D’altra banda, aperiòdicament, en càrrec a l’aplicació pressupostària indicada, i mitjançant la tramitació de documents de gestió del Pressuposts de
Despeses ADOP, es transferiran als esmentats centres els imports que es determinin
en concepte de despeses variables, d’acord amb la justificació aportada per cada
un dels centres.
4. Competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa , i
reconeixement de l’obligació
Les operacions relatives a nòmines, despeses de previsió social o assistència,
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i bestretes de retribucions corresponents al personal adscrit al centre de cost 13301
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, correspondrà al conseller titular
de l’esmentada conselleria, sense limitació de quantia.
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Per tot això, dict la següent

5. Despeses menors
ORDRE
Pel que fa al centre de cost 13301 de la Conselleria d’Educació Cultura i
Esports, tindran la consideració de despeses menors aquelles que no superin les
500.000 pessetes, i hauran de ser autoritzades expressament per l’esmentada
conselleria. La tramitació haurà de tenir lloc d’acord amb el procediment establert
en l’art.23 de l’Ordre de 9 de març de 1990 del Ministeri d’Educació i Cultura.

1 La Comissió de Selecció de Beques d’Investigació per a la convocatòria
establerta en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 19 de
gener de 1998, estarà constituïda pels membres següents:
- El director general de Planificació i Centres, Sr. Rafael À. Bosch i Sans, qui
actuarà de president.

6. Despeses de personal
Mensualment la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports haurà de trametre
a la Intervenció General de la CAIB un document comptable de gestió del
Pressupost de Despeses ADOP, per import del total de les despeses corresponents
a tot el personal que desenvolupi les competències transferides en matèria
d’ensenyament no universitari, en referència a l’esmentada mensualitat.

- Com a representants de la UIB proposats pel Consell Executiu de la
Universitat:
. Sr. Eduard Cesari i Aliberch, vicerector d’Investigació.
. Sr. Santiago Cavanillas i Múgica, vicerector d’Ordenació Acadèmica.
. Sra. Joana M. Petrus i Bey, vicerectora d’Alumnes i Campus.

Transitòriament, les esmentades despeses podran ser objecte de
comptabilització extrapressupostària, d’acord amb el que estableix l’art.23 del
Decret 115/1997, de 6 de setembre, i seran imputades als comptes que la
Intervenció General de la CAIB determini.

- Com a representant de la Direcció General de Tecnologies de la Informació
i Comunicacions, el Sr. Antoni Carmona i Damians.

La fiscalització prèvia d’aquestes despeses s’exercirà de forma limitada,
d’acord amb el procediment establert en el Decret 19/1998, de 6 de febrer.
7. Disposició transitòria
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB,
si bé tindrà efectes des del primer lliurament que es trameti als centres docents
públics i concertats, i tindrà caràcter provisional mente no es determini el nou
règim de gestió economicofinancera aplicable al desenvolupament de les
competències transferides a la CAIB en matèria d’ensenyament no universitari, la
qual cosa haurà de tenir lloc abans del 31 de desembre de 1998.
Palma, 18 de febrer de 1998
El conseller d’Economia i Hisenda
Antoni Rami Alós

- Com a representants de les conselleries que participen en aquesta
convocatòria:
. Sra. Isabel Cabrer González, en representació de la Conselleria de
Presidència.
. Sra. Catalina Borràs, en representació de la Direcció General d’Acció
Social de la Conselleria de Presidència.
. Sr. Llorenç Morey i Forcades, en representació de la Conselleria d’Economia
i Hisenda.
. Sr. Miquel Sendín Rebassa, en representació de la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
. Sra. Isabel Oliver Sagrera, en representació de la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria.
. Sr. Joan Cánovas Salvà, en representació de la Conselleria de Turisme.
. Sr. Toni Nicolau Riutort, en representació de la Conselleria de Sanitat i
Consum.
. Sr. Jaume Casasnovas i Casasnovas, en representació de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports.

— o —-

- Com a funcionari de la Direcció General de Planificació i Centres, la Sra.
Margalida Rosselló i Ribas, qui actuarà de secretària.

CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

- Com a representants de les empreses públiques que siguin destinatàries del
treballs d’investigació objecte d’aquesta convocatòria:
. Sr. Fermín Calvo i Torre, en representació d’IBIT.
. Sr. Pere Joan Morey i Ballester, en representació del Centre Balears
Europa.
. Sr. Antonio Messeguer Bejarano, en representació de l’IBAS.

Núm. 3518
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 9 de
febrer de 1998, per la qual es nomenen els membres de la Comissió
de Selecció de Beques d’Investigació.
Atesa la convocatòria de beques d’investigació establerta en l’Ordre del
conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 19 de gener de 1998, per la qual es
convoquen beques d’investigació;
Atès el punt 5.1 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de
dia 19 de gener de 1998, el qual estableix que la selecció de candidats anirà a càrrec
d’una Comissió de Selecció, la composició de la qual serà regulada per Ordre del
conseller d’Educació, Cultura i Esports, i publicada en el BOCAIB;
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 1 de juliol
de 1996, per la qual es crea la Comissió de Selecció de Beques d’Investigació per
a les convocatòries de beques d’investigació que la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports realitza anualment;
Atès el punt 2 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia
1 de juliol de 1996, el qual estableix els membres que han de compondre
l’esmentada Comissió de Selecció de Beques d’Investigació;
Ateses les propostes que, amb relació a la convocatòria establerta per
l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 19 de gener de 1998,
han realitzat el Consell Executiu de la UIB, la Direcció General de Tecnologies de
la Informació i Comunicacions, els consellers de les conselleries convocants, la
Direcció General de Planificació i Centres i cada una de les empreses públiques
destinatàries dels treballs d’investigació objecte de l’esmentada convocatòria, pel
que fa als membres que han de representar a aquestes entitats en la Comissió de
Selecció de Beques d’Investigació;

2 Aquesta Ordre començarà a vigir el mateix dia en què es publicarà en el
BOCAIB.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Manuel Ferrer Massanet
Palma, 9 de febrer de 1998
— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 3154
Resolució del director general de Treball de dia 9 de febrer de 1998,
per la qual es fa públic el «Conveni Col.lectiu Lignitos, S.A.»
(Cod:07/00522; Exp: 91)
Direcció General de Treball
Ordenació Laboral.
Expedient: 91.Codi del conveni: 07/00522.«Conveni Col·lectiu: LIGNITOS, S.A.».La representació legal empresarial i la dels treballadors, del Conveni
Col.lectiu: «LIGNITOS, S.A.» (Joan Maragall 16, Palma), han subscrit l’esmentat

