
(Convenis col·lectius)
Expedient: 143 (Llibre 3, assentaments 5 i 6) 
Codi del conveni: 0700435.-

La comissió paritària del conveni col·lectiu laboral del sector de
l�Hoteleria de la CAIB, ha subscrit la revisió salarial del 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 1040/1981, de 22 de maig, i l�art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);

R E S O L C:

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 comis-
sió paritària.

2.- Publicar aquesta resolució, i la revisió salarial esmentada, en el BOIB.

Palma, 23 d�abril de 2004 

La directora general de Treball i
Salut Laboral.

Margalida G. Pizà Ginard

(Vegeu-ne l�annex en la versió castellana)
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Num. 8159
Resolució del conseller de Treball i Formació de 29 d�abril de
2004, per la qual es modifica la Resolució de caràcter informa-
tiu de dia 30 de desembre de 2003, adreçada a l�alumnat dels
cursos del Pla FIP corresponents a la convocatòria extraordinà-
ria de l�any 2003, per presentar sol·licituds d�ajuts de guarderia
i/o custòdia regulats en l'article 21 de l'Ordre del conseller de
Treball i Formació de 4 de maig de 2001, d�ajuts per a transport
regulats en l�Ordre del conseller de Treball i Formació d�11 de
juliol de 2000, i dels prevists en l�article 6 del Reial decret
631/1993, desplegats reglamentàriament per l�article 17 de
l�Ordre de 13 d�abril de 1994. 

Per Resolució de dia 30 de desembre de 2003, publicada en el BOIB núm.
8, de 17 de gener,  es va aprovar la convocatòria adreçada als alumnes dels cur-
sos del Pla FIP, corresponents a la convocatòria extraordinària de l�any 2003,
per presentar sol·licituds d�ajuts de guarderia i/o custòdia regulats en l'article 21
de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2001, d�ajuts per
a transport regulats en l�Ordre del conseller de Treball i Formació d�11 de juliol
de 2000, i dels prevists en l�article 6 del Reial decret 631/1993, desplegats
reglamentàriament per l�article 17 de l�Ordre de 13 d�abril de 1994, modificat
per les Ordres de 20 de setembre de 1995 i de 11 de febrer de 2002.

D�acord amb l�apartat segon de la resolució abans esmentada es va assig-
nar a la convocatòria un crèdit màxim a càrrec de les partides pressupostàries de
la comunitat autònoma per a l�any 2004 (282.000 euros amb càrrec a la partida
pressupostària 19301 324A02 48022 00 19205 i 156.000 euros amb càrrec a la
partida pressupostària 19301 324A01 78047 00 19102), i atès que la convoca-
tòria s�ha de desenvolupar des del capítol IV, donat que la naturalesa de les des-
peses es corresponen a subvencions corrents, i que s�han habilitat les partides
adients d�aquest capítol amb el crèdit necessari, és considera adient modificar la
resolució de referència.  

Per això, 

RESOLC

Primer. Modificar l�apartat segon de la Resolució de dia 30 de desembre
de 2003, publicada en el BOIB núm. 8, de 17 de gener, per la qual es va apro-
var la convocatòria d�ajuts, adreçada als alumnes de cursos del Pla FIP corres-
ponents a la convocatòria extraordinària per a l�any 2003, el qual quedarà redac-
tat de la manera següent:

- Apartat segon. Import econòmic de la convocatòria: El crèdit màxim
assignat en aquesta convocatòria a càrrec de la partida pressupostària de la
comunitat autònoma per a l�any 2004 és el següent: 

282.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 19301 324A02
48022 00 19205 

156.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 19301 324A01
48047 00 19102

Segon. Modificar els apartats V i VI de l�annex de la Resolució de dia 30
de desembre de 2003, esmentada en el punt anterior, els quals quedaran redac-
tats de la manera següent:

- Apartat V. El termini per resoldre i notificar o publicar, és de sis mesos.
Una vegada transcorregut aquest sense haver-se dictat resolució expressa, la
petició s�ha d�entendre desestimada. La resolució expressa es publicarà al BOIB
i al taulell d�edictes de la Conselleria de Treball i Formació, anunciant la publi-
cació de les mateixes a dos diaris de la Comunitat Autònoma.

- Apartat VI. Una vegada concedit l�ajut, el beneficiari ha de comunicar a
la Direcció General de Formació l�acceptació de la subvenció en els termes de
la resolució de concessió. En tot cas, aquesta comunicació s�entén produïda
automàticament si en el termini de 15 dies des de la publicació de la resolució
no es fa constar el contrari.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Palma, 29 d�abril de 2004

El conseller de Treball i Formació
Guillermo de Olives Olivares

� o �

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 7986

Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 3 de maig de
2004, per la qual es cessa i nomena nou membre, titular, del
Consell Escolar de les Illes Balears

Atès l�escrit rebut de la Federació d�Entitats Locals de les Illes Balears, en
relació a la proposta de nomenament de nou membre al Consell Escolar de les
Illes Balears.

Atès la proposta de substitució del representant titular que fa el president
del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 30 d�abril de 2004, d�acord amb
el que estableix l�article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre pel
qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l�article 17.o) del
Reglament d�organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears dicto la següent  

Ordre

1.Cesar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la perso-
na que tot seguit s�indica, agraint-li els serveis prestats:

Grup j: Representant de la FELIB a Eivissa:
- Titular           Xico Tarrés Marí.

2. Es nomena membre del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup j: Representant de la FELIB a Eivissa:
- Titular           Santiago Pizarro Simón.

3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal titular
substituït.

4. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 3 de maig de 2004

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d�Educació i Cultura
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Num. 7927
Resolució del director general de Planificació i Centres de 16
d�abril de 2004, per la qual es convoquen les proves extraordi-
nàries d�avaluació a les Escoles Oficials d�Idiomes de les Illes
Balears per a les persones estrangeres que vulguin una certifi-
cació en l�idioma propi.

D�acord amb l�article 49.5 de la Llei 10/2002 de Qualitat de l�Educació,
on s�estableix que els alumnes no escolaritzats en aquests centres podran obte-
nir els certificats corresponents als distints nivells mitjançant la superació de les
proves que organitzin les administracions educatives.
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