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habilitació de caràcter nacional, que atorguin i prorroguin comissions de serveis,
nomenaments interins, nomenaments provisionals, acumulacions de serveis, i la
resta de formes de provisió no definitiva.
- Resolucions de creació, classificació, reclassificació o supressió de
places de funcionaris d’habilitació de caràcter nacional.
Article 4
La delegació de facultats a què fa referència aquesta Ordre s’entén sense
perjudici de les facultats de revocació i advocació del conseller de Presidència.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

17-07-2001

RESOLUCIÓ
Primer. La Conselleria de Treball i Formació reserva la quantitat de
13.000.000 pessetes amb càrrec a la partida pressupostària 19101 315A01 47000
00000 dels pressuposts vigents per a l’exercici de 2001, per a les subvencions a
mitjans de comunicació regides per l’Ordre del conseller de Presidència de 19 de
febrer de 2001.
Segon. La tramitació de les sol·licituds de subvenció que preveu aquesta
Resolució s’atendrà a allò que disposa l’Ordre del conseller de Presidència de 19
de febrer de 2001 (BOIB núm. 27, de 3 de març).
Tercer. La present Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 29 de juny de 2001

Palma, 2 de juliol de 2001
EL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA
Antoni Garcías i Coll

EL CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
EBERHARD GROSSKE FIOL
— o —-
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 14352
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de dia 28
de juny de 2001, per la qual es fa públic el Conveni Col·lectiu de
la “Sociedad de Gestión de Servicios Urbanos, S.A.” (SOSEGUR).
Expedient: 31 (Llibre 2, assentament 21 ) Codi del conveni: 07/
00792.Direcció General de Treball i Salut Laboral
Ordenació Laboral (Convenis col·lectius)
Expedient: 31 (Llibre 2, assentament 21 )
Codi del conveni: 07/00792.-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 14717
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 4 de juliol de
2001, que modifica l’Ordre de dia 25 de maig de 2001, per la qual
s’estableix l’horari setmanal de l’etapa d’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears
L’Ordre de dia 25 de maig de 2001 (BOIB del 9 de juny) estableix l’horari
setmanal de l’etapa d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Un cop publicada l’Ordre, es considera adient esmenar-ne alguns punts,
així com fer-ne també alguns aclariments.
Per això, dict la següent
ORDRE

CONVENI COL·LECTIU DE LA “SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A.” (SOGESUR).
La representació legal empresarial i la dels treballadors de l’empresa:
“SOGESUR” (Sociedad de Gestión de Servícios Urbanos, S.A. ), han subscrit el
seu 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 i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n’informi a la
comissió negociadora esmentada.
2.- Publicar aquesta resolució i el conveni esmentat en el BOIB.

Article únic
1. Es modifica l’article 2 de l’Ordre de 25 de maig en els apartats 2 i 4 que
han de ser substituïts per:
Apartat 2. «En el tercer curs d’educació secundària obligatòria, l’àrea de
ciències de la natura podrà organitzar-se en dues matèries diferents, «biologia i
geologia» i «física i química», que podran programar-se en caràcter quadrimestral.
En aquest cas, l’avaluació dels aprenentatges es verificarà per separat.»
Apartat 4. «A quart curs d’educació secundària obligatòria, els alumnes
elegiran dues àrees o matèries entre les opcions següents:
a)
Biologia i geologia.
b)
Física i química.
c)
Educació plàstica i visual.
d)
Música.
e)
Tecnologia.»
2. S’afegeix a l’esmentada Ordre de 25 de maig la següent:

Palma, 28 de juny de 2001
El Director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

Disposició transitòria.
Els centres que, al llarg del curs 2000-01, han impartit al primer curs
d’educació secundària obligatòria 2 hores d’educació plàstica i visual i 2 hores
de tecnologia, impartiran al segon curs d’educació secundària obligatòria, al
llarg del curs 2001-02, 2 hores d’educació plàstica i visual i 2 hores de tecnologia.

(Vegeu-ne el text a la versió castellana)
— o —Núm. 14648
Resolució del conseller de Treball i Formació de 29 de juny de
2001, per la qual es fixen els fons destinats a les subvencions
regides per l’ordre del conseller de Presidència de 19 de febrer de
2001
L’Ordre del conseller de Presidència de 19 de febrer de 2001, regula el
règim de concessió de subvencions a mitjans de comunicació social, a l’exercici
2001.
L’article 2.2 de l’esmentada Ordre preveu que els consellers competents
dictin resolució determinant els fons destinats a aquestes subvencions i la seva
corresponent partida pressupostària.
En els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a 2001 s’ha previst una quantitat de 13.000.000 pessetes, amb càrrec a la
partida pressupostària 19101 315A01 47000 00000 per aquestes subvencions.
En virtut del que disposa l’article 2.2 de l’Ordre, i atesa la disponibilitat
pressupostària per a 2001, amb relació a les subvencions a mitjans de comunicació
social, a l’exercici 2001, dict la següent

Disposició final
Aquesta Ordre comencarà a vigir el mateix dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Damià Pons i Pons
Conseller d’Educació i Cultura
— o —Núm. 14535
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 de juny de 2001,
per la qual es fitxa la denominació del Conservatori Professional
de Música i Dansa de Palma
El Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears ha
impartit tradicionalment els ensenyaments oficials dels graus elemental i mitjà
de les especialitats implantades. Aquest Conservatori Professional, amb seu a
Palma, des de l’ any 1980 fins a l’ any 2000, ha tingut una extensió a Maó i una
a Eivissa per atendre els alumnes dels respectius àmbits insulars.
Més endavant, amb el Decret 40/1999, de 23 de abril (BOIB de 3 de juny),
es va crear el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i es
va determinar que aquest centre havia d’impartir els ensenyaments de música i

