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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 5355
Resolució del director general de Treball i Salut Laboral de dia 6
de març de 2001, per la qual es fa públic el Conveni Col.lectiu
“EMAYA, Secció Aigües” (Codi: 07/00281, Exp.: 159, llibre 2,
assentament 20).
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Ordenació Laboral (Convenis col·lectius)
Expedient: 159 (Llibre 2, assentament 20 )
Codi del conveni: 07/00281.CONVENI COL·LECTIU DE: “EMAYA, SECCIÓ AIGÜES”

La representació legal empresarial i la dels treballadors de: “EMAYA,
SECCIÓ D’AIGÜES” (C/ Joan Maragall, 3, Palma), 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.
Palma, 6 de Març de 2001
El Director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

(Vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —-
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Municipi: Palma

Ensenyaments autoritzats:
A) BATXILLERAT
Modalitats: ciències de la natura i de la salut, humanitats i ciències socials,
tecnologia i arts.
Capacitat: 18 unitats i 630 places escolars.
B) CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Gestió administrativa: 4 grups, 120 places escolars
Comerç: 1 grup, 30 places escolars
Equips electrònics de consum: 2 grups, 60 places escolars
C)
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Administració de sistemes informàtics: 2 grups, 60 places escolars
Administració i finances: 2 grups, 60 places escolars
Secretariat: 1 grup, 30 places escolars
Segon. El centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Ordre.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que
preveuen els articles 107 i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors
des del dia següent al de la notificació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
El conseller
Damià Pons i Pons
Palma, 7 de març de 2001
— o —Núm. 5397
Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de
2001 per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de
les Illes Balears
Atès que per Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/
2000, de 13 de desembre, es regulen els Consells Escolars de les Illes Balears;

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Atès que l’article 9 de l’esmentada Llei estableix la composició del Consell
Escolar de les Illes Balears el nomenament dels quals es farà per Ordre del
Conseller competent en matèria d’educació;

Núm. 5334
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’autoritza
la baixa del centre d’educació secundària Sant Josep Obrer III,
per integració al centre Sant Josep Obrer I, de Palma, i reducció
d’ensenyaments de formació professional específica.

Atès que l’article 10.1 de la mateixa Llei disposa que el nomenament dels
vocals es farà per un període de quatre anys i que cada dos anys es renovarà la
meitat de cada uns dels grups amb l’excepció dels presidents dels consells
escolars insulars, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat de
nova designació per a períodes successius.

Vist l’expedient instruït a instàncies del Sr. Joan Ramon Reus, en
representació de la titularitat dels centres d’educació secundària Sant Josep Obrer
III, amb el codi 07003420, i Sant Josep Obrer I, amb el codi 07006500, ambdós
de Palma, en sol·licitud d’unificació dels esmentats centres, i reducció
d’ensenyaments de formació professional específica.

Per tot això, i ateses les propostes fetes per les corresponents associacions
i entitats, d’acord amb el que disposen els esmentats articles 9 i 10 de la referida
Llei 9/1998, modificada per la Llei 11/2000, de 13 de desembre, dict la següent

El conseller

ORDRE
1 Design membres del Consell Escolar de les Illes Balears per un període
de quatre anys les persones següents:

RESOL
Primer. Autoritzar la baixa del centre d’educació secundària Sant Josep
Obrer III, codi 07003420, per integració al centre d’educació secundària Sant
Josep Obrer I, codi 07006500. Així mateix, s’autoritza la supressió del cicle
formatiu de grau superior sistemes de telecomunicació i informàtics.
El centre queda configurat de la manera següent:
Codi del centre: 07006500
Denominació genèrica: Centre d’educació secundària
Denominació específica: SANT JOSEP OBRER I
Titular: Bisbat de Mallorca
Domicili: Mare de Déu de Montserrat, 67
Localitat: Palma

a)
Representants del professorat dels nivells educatius de
l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions
i organitzacions sindicals.
STEI. Gabriel Caldentey Ramos, Vicenç Garcia Fuster, Onofre Martí Mir,
Joana Torres Yern, Neus Santaner Pons, Francesca Rigo Pons.
FETE-UGT. Andreu Ferrer Gomila..
USO. Rafel Pons Campos.
ANPE. Adolfo Fernández Rodado.
FECCOO. Resta pendent la proposta de nomenament.
b)
Pares i mares d’alumnes, proposats per les confederacions o
federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes.
COAPA. José Luís Aparicio Bravo, Catalina Esteva Jofre, Jaume March
Serra, Joan Melis Nebot, Antoni Pomar Bofill.
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FEBACC. Resta pendent la proposta de nomenament.
c)
Alumnes d’ensenyament no universitari, proposats per les
confederacions o federacions d’associacions d’alumnes.
FAEB. Clara Margais Abeyà, Emma Montserrat Calbó, Francesc Jaume
Méndez.
d)
Representants del personal administratiu i de serveis dels centres
docents, proposats per les centrals i associacions sindicals.
Resta pendent la proposta de nomenament.
e)
Representants titulars de centres privats, proposats per les
organitzacions corresponents.
FERE. Margalida Moyà Pons, Margalida Llabrés Botellas.
f) Representants proposats per les diferents centrals i organitzacions
sindicals.
UGT. Miquel Servera Mas.
CCOO. Resta pendent la proposta de nomenament.
g)
Representants proposats per les diferents organitzacions patronals.
CECE. Magdalena Mateu Gelabert.
EG. Marta Monfort Miserachs.
h)
Representants de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Catalina Noguera Nicolau (Moviment d’Escoles Mallorquines), Pere
Antoni Segura Cortès (MRP Escola d’Estiu de Mallorca), Mariano Serra Planells
(Institut d’Estudis Eivissencs)
i) Presidents dels consells escolars insulars.
Resta pendent la constitució i nomenament.
j) Representants de l’administració local.
Ajuntament de Palma. Jordi Llabrés Palmer.
Ajuntament de Formentera. Isidoro Torres Cardona.
FELIB. Onofre Bisbal Busquets, M.Gràcia Muñoz Salvà, Lourdes Costa
Torres.
k)
Representants dels consells insulars.
Consell Insular de Menorca. Josep Portella Coll.
Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Francesca Tur Riera.
Consell Insular de Mallorca. Joan Cerdà Rull.
l) Representant de la Universitat de les Illes Balears.
Jaume Sureda Negre.
m)
Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació.
Bernat Sureda Garcia. Melcion Rosselló Simonet. Antoni Colom Cañellas.
Amador Alzina Sans (MRP de Menorca)
n)
Representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les
Illes Balears.
Jaume Cañellas Mut.
o)
Representant del sector de cooperatives de l’ensenyament de
treball associat de les Illes Balears.
Jacqueline Cardell Calafat.
2 Design secretari el Sr. Macià Garcias Salvà, funcionari adscrit a la
Conselleria d’Educació i Cultura.
Disposició final

20-03-2001

del Pla Especial, a les que es refereix l’article 1.1b), correrà a càrrec d’una
Comissió Tècnica que se constituirà mitjançant ordre del Conseller d’Economia
i Hisenda amb participació del personal tècnic designat per ParcBit
Desenvolupament, S.A. – òrgan creat per el Govern de les Illes Balears per al
desenvolupament del projecte – i l’Ajuntament de Palma”.
Mitjançant ordre del Conseller d’Hisenda, Pressuposts, Energia e Innovació
Tecnològica, de 14 de febrer de 2000, es va constituir i es varen nomenar els
membres de la comissió tècnica per a la aprovació de projectes de la societat
PARCBIT Desenvolupament, S.A.
Per altra banda el Decret 66/2000, de 7 d’abril estableix l’adscripció de
PARCBIT Desenvolupament, S.A. a la Conselleria d’Innovació i Energia creada
per l’Ordre del president de les Illes Balears de dia 16 de març de 2000.
Donat el canvi d’adscripció i transcorregut el temps desde la constitució i
nomenaments de la Comissió Tècnica per a la revisió de projectes es oportuna la
modificació de la composició de dita Comissió.
Per tot això, dicto la següent
ORDRE
Article primer.- Es disposa el cessament dels membres de la Comissió
Tècnica per la revisió del projecte nomenats per Ordre del Conseller d’Hisenda,
Pressuposts, Energia e Innovació Tecnològica, de 14 de febrer de 2000 (BOIB
nº 28 de 4-3-2000).
Article segon.- Es nomenen com a membres de la citada Comissió
Tècnica les següents persones:
Per part del Ajuntament de Palma:
- Sr. Juan Seguí Perelló. Actuant com a suplent la Sra. Pilar Riera Vicens
Per part del ParcBit Desenvolupament, S.A.:
- Hble. Sr. Príam Villalonga Cerdá
- Sr. Vicens Matas Rosselló
- Sr. Jaume Carbonero Malbertí
- Sr. Joan Perches Escandell
- Sr. Pere Ventayol March
- Sr. José Bonilla Villalonga
- Sr. Miguel Morey Andreu

Disposició Final.
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en
el “Butlletí Oficial de les Illes Balears”.
Palma, 6 de març de 2001.
El Conseller d’Innovació i Energia
Príam Villalonga Cerdà
— o —Núm. 5369
Correcció d’errades observades a la versió castellana de l’Ordre
de la consellera d’Innovació i Energia, de 2 de febrer de 2001,
publicada al BOIB núm. 19 de 13/02/2001, per la qual s’estableix
el règim de concessió de subvencions.

La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al BOIB.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
Palma, 12 de març de 2001.
— o —-

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
Núm. 5365
Ordre del Conseller d’Innovació i Energia, de 6 de març de 2001,
per la qual es modifica la composició i se nomenen els membres
de la comissió tècnica per a la aprovació de projectes de la societat
PARCBIT Desenvolupament, S.A.
L’ article 1.2 de les Normes Urbanístiques del Pla Especial de
Desenvolupament del ParcBit, estableix que “la interpretació de les determinacions

Advertits errors a l’esmentada Ordre, publicada al BOIB núm. 19, de 1302-2001, i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídica de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, pel qual les
administracions públiques podran, així mateix rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
RESOLC
Rectificar l’error comès a l’article 4.1 de la versió en castellà de l’Ordre de
la consellera d’Innovació i Energia, de 2 de febrer de 2001, per la qual s’estableix
el règim de concessió de subvencions.
On diu:
“Artículo 4. Documentación a adjuntar junto a la solicitud.
1.Junto con las instancias presentadas fuera de plazo se debe adjuntar
necesariamente la siguiente documentación, en los casos que corresponda:”

