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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 17149
Decret 119/2000, de 4 d’agost, pel qual es modifiquen, amb
caràcter transitori, les indemnitzacions per raó de servei del
personal docent al servei de l’Administració de les Illes Balears.
Les indemnitzacions per raó del servei que perceben els funcionaris
docents al servei de l’Administració de les Illes Balears es regulen pel Reial
decret 236/1988, de 4 de març, sobre indemnitzacions per raó de servei, i per
l’Ordre de 8 de novembre de 1994 sobre justificació i bestretes de les
indemnitzacions per raó de servei. Aqueix Reial decret n’actualitza un d’anterior,
el 1344/1984, de 4 de juliol, que, a l’àmbit de l’administració autonòmica de les
Illes Balears, s’ha desplegat mitjançant el Decret 105/1987, de 22 d’octubre, pel
qual es regulen les indemnitzacions per raó de servei. Aquest decret no ha estat,
fins ara, d’aplicació al personal docent transferit a l’Administració de les Illes
Balears que ha continuat regint-se, en aquesta matèria, per la normativa d’aplicació
a l’Administració d’origen.
L’esmentat Decret 105/1987, de 22 d’octubre, disposa que «l’import de les
indemnitzacions establertes en aquest decret seran revisades anualment mitjançant
decret del Consell de Govern». Les indemnitzacions per raó de servei per a 2000
queden establertes al Decret 56/2000 de 20 de març.
Aquest Decret no és d’aplicació al personal docent transferit per
l’Administració de l’Estat, atès que l’article 11 de la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, estableix, al punt 2,
que el personal funcionari docent que l’Administració de l’Estat transfereixi a la
comunitat autònoma mantindrà el règim econòmic i jurídic de l’Administració
d’origen fins que l’òrgan competent de la comunitat autònoma elabori i aprovi
una normativa específica que adeqüi a les peculiaritats del personal docent el que
disposa l’article 2.4 de la Llei 2/1989 de 22 de febrer, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; això és, que en aplicació de la Llei de
la funció pública podran dictar-se normes específiques per adequar-la a les
peculiaritats del personal sanitari, docent i investigador.
El Decret 88/1998, de 16 d’octubre, pel qual s’aproven mesures retributives
de caràcter transitori per al personal docent no universitari al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix, a
l’efecte que el retard en l’elaboració de l’Estatut de la Funció Pública Docent no
perjudiqui les expectatives socials ni econòmiques del personal transferit, uns
pagaments a compte, amb caràcter transitori, per al personal docent no universitari
al servei de l’Administració de la comunitat autònoma.
Més de dos anys després d’haver-se fet efectives les transferències, si bé
s’ha produït el traspàs del personal docent no universitari, encara no s’ha procedit
a la definitiva integració d’aquest personal en el règim jurídic de la funció pública
de la comunitat autònoma, a l’espera que l’Estat aprovi un estatut marc, que
tendrà caràcter bàsic. Per això resulta aconsellable l’elaboració i aprovació de
normes que permetin, al llarg del procés de transició que hem descrit, i en la
mesura que sigui possible, equiparar progressivament les condicions de treball
dels funcionaris docents no universitaris amb les de la resta de funcionaris de la
comunitat autònoma, per tal d’evitar greuges comparatius.
En aquest marc, cal destacar que les despeses per ús de vehicle particular
que perceben els funcionaris docents de les Illes Balears vénen regulades per
l’Ordre de regulació de despeses de viatge i utilització de mitjans de transport,
de 31 de juliol de 1985 (BOE núm. 185, de 3 d’agost), actualitzada per Acord del
Consell de Ministres de 12 de febrer de 1993, publicat per resolució de 22 de març
del mateix any (BOE núm. 73 de 26 de març), que fixa la indemnització per ús
de vehicle particular en 24 pessetes/quilòmetre si el vehicle és un automòbil i 9
si és una motocicleta.
En els set anys que han transcorregut d’ençà d’aquell Acord, les
indemnitzacions que s’hi fixaren no han sofert cap modificació, ni tan sols les
derivades dels successius increments de l’IPC o dels increments retributius
prevists per les successives lleis de pressuposts generals de l’Estat per als
funcionaris públics.
En l’àmbit de les Illes Balears, l’article 2 de l’esmentat Decret 56/2000, de
31 de març, pel qual s’actualitzen les indemnitzacions per raó del servei per a
2000, fixa les despeses per desplaçaments amb vehicles privats en 33 pessetes per
quilòmetre recorregut per automòbils i en 17 pessetes per motocicletes.
Finalment, hi ha un acord de la Mesa Sectorial d’Educació, de 8 de març
de 2000, sobre itineràncies, pel qual la Conselleria d’Educació es compromet a
fer les gestions necessàries per assolir l’equiparació de les despeses per ús de
vehicle particular que perceben els funcionaris docents amb les que perceben la
resta dels funcionaris de la comunitat autònoma.
Vist l’informe del Departament Jurídic de la comunitat autònoma, de data
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3 de juliol, i atesa la voluntat del Govern que el retard en el procés d’integració
del personal docent en la funció pública de la comunitat autònoma no perjudiqui
les expectatives socials i econòmiques d’aquest col·lectiu;
A proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho considerat el
Consell de Govern, en sessió de dia 4 d’agost de 2000,
DECRET
Article 1
Fins que no s’adoptin les mesures previstes a l’article 2.4 de la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, les indemnitzacions per raó de servei dels funcionaris docents de
les Illes Balears s’abonaran, amb caràcter transitori, segons les quantitats fixades
en aquest Decret.
Article 2
L’import de les despeses a percebre pels funcionaris docents no universitaris
de la comunitat autònoma per desplaçaments amb vehicles privats per raó de
servei queden fixades, de manera provisional, en la quantia de 33 pessetes per
quilòmetre recorregut pels automòbils i en 17 pessetes per les motocicletes.
Article 3
En tant que no s’adoptin les mesures necessàries per establir el règim
retributiu definitiu del personal docent al servei de l’Administració de les Illes
Balears, les dietes a percebre pels funcionaris docents de les Illes Balears queden
provisionalment segons consta als annexos d’aquest Decret.
Article 4
L’import de les despeses i indemnitzacions per raó del servei esmentades
en els articles anteriors es percebran amb càrrec als crèdits pressupostaris
corresponents, a títol de «despeses a compte» i «indemnitzacions a compte», en
relació amb el règim retributiu final que es determini a la normativa específica
que s’aprovi a aquest efecte. En produir-se l’aprovació d’aquesta normativa es
regularitzaran les diferències que pertoquin, cas d’haver-n’hi.
Article 5
L’import de les despeses i indemnitzacions que s’estableixen en aquest
decret serà revisat anualment mitjançant decret del Consell de Govern, d’acord
amb la revisió anual de les indemnitzacions per raó del servei dels funcionaris de
la comunitat autònoma establerta a la disposició final segona del Decret 105/
1987.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el dia després de publicar-se en el BOIB.
Palma, 4 d’agost de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

ANNEX I
DIETES EN TERRITORI ESPANYOL
Allotjament
6.781 PTA

Manutenció
4.888 PTA

Dieta sencera
11.669 PTA

ZONA A
Allotjament
24.944 PTA

Manutenció
11.683 PTA

Dieta sencera
36.267 PTA

ZONA B
Allotjament
17.682 PTA

Manutenció
9.472 PTA

Dieta sencera
27.154 PTA

ANNEX II
DIETES A L’ESTRANGER

BOIB

ZONA C
Allotjament
13.412 PTA

Manutenció
9.157 PTA

Dieta sencera
22.569 PTA

ZONA D
Allotjament
11.515 PTA

Manutenció
7893 PTA

Dieta sencera
19.408 PTA
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PRIMER.Els preus que cal satisfer el curs 2000-2001 per la prestació de serveis
acadèmics a L’Escola Oficial de Turisme, depenent de la Comunitat autònoma
de les Illes Balears, són els que s’esmenten a continuació:
I. Estudis per l’obtenció del títol de Tècnic d’Empreses i Activitats
Turístiques:
I.1. Matrícules:

— o —Preus per curs complet:

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 17045
Resolució del director general de Treball de dia 31 de juliol de
2000, per la qual es fa públic el Conveni Col.lectiu “El Gas, S.A.”
(Codi: 07/00272, Exp.: 60, llibre III-4)
Direcció General de Treball
Ordenació Laboral (Convenis col·lectius).
Expedient: 60 (Libre III-4)
Codi del conveni: 07/00272.-CCNVENI COL·LECTIU DE “EL GAS, S.A.”.

- Primera matrícula: 158.343’- pessetes
- Segona matrícula: 229.595’- pessetes
- Tercera i successives matrícules: 346.231’- pessetes
Preus per assignatures soltes:
- Amb matrícula d’assignatures soltes, el preu es calcularà dividint el preu
del curs complet, en primera, segona, tercera i successives matrícules,
respectivament, pel nombre d’assignatures del curs a que correspon l’assignatura.
I.2. Alumnes de Centres adscrits:
- Per assignatura solta: 2.440’- pessetes
I.3. Matrícula per proves d’avaluació final:

La representació legal empresarial i la dels treballadors de: “EL GAS, S.A.”
(Santa Barbara, nº 2, de Sóller-Mallorca), han subscrit el seu primer conveni
col·lectiu, i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels
treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i l’art. 59.4 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99 de 13 de gener
(BOE del 14.01.99).
RESOLC
1.- Inscriure’l al Llibre de registre de convenis Col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la comissió negociadora
esmentada.

- Prova completa: 34.640’- pessetes
- Per mòdul pendent o idioma: 9.905’- pessetes
II.

Títol i Secretaria:

II.1. Expedició de Títol acadèmic: 7.424’-pessetes
II.2. Secretaria. Obertura d’expedient acadèmic per començar estudis en el
centre, certificats acadèmics i trasllats d’expedient: 3.255’- pessetes
II.3. Compulsa de documents: 1.144’- pessetes
III.

II.4. Expedició de la targeta d’identitat: 614’-pessetes

2.- Publicar aquesta resolució i el conveni esmentat en el BOIB.
Palma, 31 de juliol de 2000
El Director general de Treball
Fernando Galán Guerrero
(Vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —-

CONSELLERIA DE TURISME
Núm. 17104
Ordre del Conseller de Turisme de 27 de juliol de 2000 mitjançant
la qual es regulen els preus que cal satisfer per la prestació de
serveis acadèmics per al curs 2000-2001, corresponents als
ensenyaments turístics especialitzats que imparteix l’Escola Oficial de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La qualificació per Reial Decret núm. 724/1990, de 8 de juny, d’Escola
Oficial del Centre d’Ensenyaments Especialitzats de Turisme, del qual es titular
la Comunitat autònoma de les Illes Balears, fa necessari fixar per al curs acadèmic
2000-2001 l’import dels serveis que presta.
L’Honorable Sr. Conseller de Turisme, en virtut de les atribucions conferides
a l’article 26.1 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, i tenint com a
norma bàsica la regulació dels preus públics recollida a la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus de l’Estat, i concretament l’article 26.1, i com a normativa
específica la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de les Illes Balears, disposa la
següent:
ORDRE

Els alumnes d’aquesta escola en règim d’ensenyament oficial, com també
els alumnes de centres no estatals adscrits a aquesta escola, ho han d’abonar
d’acord amb les normes que s’estableixen a la present ordre i en la quantia que
s’assenyala a les tarifes.
SEGON.En el supòsit d’abonament per assignatures, es diferenciaran únicament
dues modalitats: anual i quatrimestral. L’import del preu que cal aplicar a les
quatrimestrals és la meitat de l’establert per a les anuals.
Matrícules d’Honor. Les bonificacions corresponents a l’aplicació d’una
o més matrícules d’honor es duran a terme una vegada calculat l’import de la
matrícula.
Els alumnes poden matricular-se d’assignatures soltes amb independència
del curs a què corresponguin. En tot cas, el dret a examen i avaluació corresponent
de les assignatures de què l’alumne s’hagi matriculat quedarà limitat per les
incompatibilitats acadèmiques derivades del pla d’estudis. Únicament a aquest
efecte, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el procediment que determini
la Junta de Govern, podrà fixar un règim d’incompatibilitat acadèmica per a
aquest pla d’estudis.
Convalidació. Els alumnes que obtinguin la convalidació de cursos complets
o assignatures soltes d’estudis realitzats en centres nacionals no estatals o en
centres estrangers, abonaran el 25 per 100 dels preus establerts.
TERCER.Forma de pagament
a)
Sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat següent, els
alumnes de l’Escola Oficial de Turisme de la Comunitat autònoma de les Illes
Balears tindran dret a elegir la forma d’efectuar el pagament dels preus de la
matrícula, que han de fer efectiu bé en un sol pagament a principi de curs, bé de
forma fraccionada en dos terminis, que seran ingressats en les dates i per la
quantia següents, el primer, del 50 per 100 de l’import total, en formalitzar la
matrícula, i el segon, del 50 per 100 restant, entre els dies 1 i 17 del mes de

