
més properes als ciutadans. 

L’any 1999 l’Ajuntament de Palma va constituir una comissió especial,
integrada per tots els grups polítics de la Corporació municipal, per realitzar un
document de proposta de Carta municipal de la Ciutat de Palma de Mallorca,
aprovant a aquests efectes un text per unanimitat que fou lliurat el 13 de setem-
bre del mateix any al president del Govern de les Illes Balears al Consolat de
Mar i posteriorment al president del Parlament de les Illes Balears i a la presi-
denta del Consell Insular de Mallorca.

En l’actualitat, la Conselleria d’Interior vol reprendre aquest document
que fou reiterada la seva tramitació pel Ple de la Corporació municipal el dia 22
de març de 2002, a partir del qual, amb les adaptacions i actualitzacions que
siguin necessàries, d’acord amb les modificacions registrades des de la seva ela-
boració en matèria de règim local, el Consell de govern pugui aprovar un pro-
jecte de llei que, una vegada tramitat en el Parlament de les Illes Balears, adqui-
reixi el rang de Llei de Capitalitat de Palma.

Per aquest motiu, es fa adient la creació d’un òrgan col.legiat de consulta
i assessorament, format per representants polítics de la Conselleria d’Interior del
Govern de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, així com
pels assessors jurídics coneixedors del Dret Local que es considerin adients per
a  proporcionar l’assessorament i els instruments tècnics adequats per el correc-
te exercici de les competències autonòmiques sobre règim local en l’elaboració
del projecte de llei de Capitalitat de Palma de Mallorca.

Per tot això, en aplicació del que disposen els articles 19.2 i 42 b de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en ús de les atribucions que em confereixen les
disposicions legals vigents, dicto la següent

Resolució

Primer
Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és crear la Comissió de la Llei de capitali-

tat de Palma, com a òrgan de consulta i assessorament a la Conselleria
d’Interior, en l’exercici de la competència autonòmica sobre règim local en l’e-
laboració del Projecte de llei de capitalitat de Palma.

Segon
Composició
1. La Comissió està integrada pels membres següents:
-el president, que ha de ser el director general d’Interior, amb veu i vot;
-tres vocals, en representació de l’Ajuntament de Palma, amb veu i vot,

nomenats per decret de Batlia de l’Ajuntament de Palma, així com els suplents
que es considerin necessaris.

-tres vocals, en representació de la conselleria d’Interior, amb veu i vot,
nomenats per resolució del conseller d’Interior.

-un vocal, membre de l’Advocacia de la comunitat autònoma, amb veu i
sense vot.

2. També forma part de la Comissió de la Llei de Capitalitat de Palma,
amb veu sense vot:

-un comitè tecnicojurídic consultiu, integrat per tres membres en repre-
sentació de l’Ajuntament de Palma i tres membres en representació de la
Conselleria d’Interior, designats cada un d’ells per la institució que representa.

3. La persona que exerceixi com a secretari de la Comissió ha de ser un
dels tretze vocals, i ha de ser designat en la primera reunió.

4. Els membres de la Comissió es nomenen per un període d’un any i
poden ser renovats successivament per períodes iguals, durant el termini que
sigui necessari per a la realització de les seves funcions d’assessorament en l’e-
laboració del projecte de llei de Capitalitat de Palma.

Tercer 
Funcions 
En matèria de règim local, la Comissió de la Llei de capitalitat de Palma

té exclusivament funcions d’assessorament i de consulta no preceptiva. En con-
cret, són funcions de la Comissió:

a)Participar en l’elaboració del Projecte de llei de capitalitat de Palma i en
l’elaboració i la difusió d’estudis relacionats amb la matèria.

b)Assessorar i emetre els informes, de caràcter facultatiu, que sol·liciti el
conseller d’Interior en relació amb el Projecte de llei de capitalitat de Palma. 

c)Assessorar en la formulació de propostes d’actuació i recomanacions
dins l’àmbit de les seves atribucions.

d)Promoure l’organització d’activitats de recerca, estudi, debat i forma-
ció. 

Quart
Funcionament
1. La Comissió s’ha de reunir tantes vegades com sigui necessari per dur

a terme les seves funcions.
2. El funcionament de la Comissió es regeix per la normativa aplicable als

òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma.
3. El president de la Comissió, quan els assumptes que s’hi hagin de trac-

tar ho requereixin, pot convocar a les sessions les persones expertes en la matè-
ria que consideri oportú.

Cinquè
Règim d’indemnitzacions
Els membres de la Comissió tenen dret a percebre les gratificacions i

indemnitzacions que preveu l’article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de les Illes Balears.

Sisè
Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot

interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior, en el ter-
mini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el ter-
mini de dos mesos, en ambdós casos a partir de l’endemà de la notificació de la
Resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Marratxí, 23 de gener de 2006

El conseller d’Interior
José M. Rodríguez Barberá

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 2269

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 6 de febrer de
2006, per la qual es cessen i nomenen nous membres suplents del
Consell Escolar de les Illes Balears

Atès l’escrit rebut de l’STEI-i, en relació a la proposta de nomenaments
de nous membres suplents al Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès la proposta de substitució de representants suplents que fa el presi-
dent del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 1 de febrer de 2006, d’acord
amb el que estableix l’article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setem-
bre 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. Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les per-
sones que tot seguit s’indiquen, agraint-los els serveis prestats:

Grup a: Representants del professorat proposats per l’STEI-i:
- Suplent  Càndida Enciso Figueroa.
- Suplent  Joana Torres Yern.

2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:

Grup a: Representants del professorat proposat per l’STEI-i:
- Suplent Bartomeu Parets Amengual.
- Suplent Vicenta Mengual Llull.

3. La duració del seus nomenaments serà la corresponent als vocals
suplents substituïts.

Aquesta Ordre s’ha de publicar en el BOIB.
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Palma, 6 de febrer de 2006

Conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol  Amengual

— o —

Num. 2169
Resolució del conseller d’Educació i Cultura relativa al Nou
Reglament d’Organització i Funcionament del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears

Dia 17 de gener de 2006 la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears va comunicar a la Conselleria d’Educació i
Cultura   que en la reunió del Patronat de la Fundació de dia 27 de desembre de
2005 es va aprovar el nou Reglament d’organització i funcionament acadèmic
del Conservatori Superior.

Atès que el conseller d’Educació i Cultura ha d’exercir el Protectorat de
les fundacions de caràcter cultural i educatiu, entre d’altres, d’acord amb la dis-
posició addicional primera del Decret 45/1998, de 14 d’abril, de creació i regu-
lació del Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears i d’organització de
l’exercici del protectorat (BOCAIB núm. 55, de 23 d’abril).

Vist l’informe del Servei Jurídic, de dia 1 de febrer de 2006, i l’informe
preceptiu i vinculant de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i
Cultura, de 2 de febrer de 2006, favorable a l’aprovació del nou Reglament d’or-
ganització i funcionament acadèmic del Conservatori Superior, emès en com-
pliment del que disposa l’article 22 l) dels Estatuts de la Fundació.

Per tot això, en exercici de les funcions de titular del Protectorat de les
fundacions de caràcter cultural i educatiu del territori de les Illes Balears, en
compliment del que disposa l’acord del Consell de Govern de dia 1 de juny de
2001, pel qual es constitueix la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears i s’estableix el marc en el qual en desenvo-
luparà l’actuació, dict la següent

Resolució

1. Emetre informe favorable sobre el Reglament d’organització i funcio-
nament acadèmic del Conservatori Superior, aprovat pel Patronat de la Fundació
el dia 27 de desembre de 2005. 

2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurí-
dic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, contra
aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, d’acord
amb 

l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs
potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini
d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, o,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’en-
demà de la publicació.

Palma, 3 de febrer de 2006

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol i Amengual

ANNEX
Reglament d’organització i funcionament acadèmic del Conservatori

Superior de Música de les Illes Balears

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu establí els ensenyaments de grau superior de música, equivalents, a tots
els efectes, al títol de llicenciat universitari (articles 39 a 42). 

La disposició derogatòria de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre,

de qualitat de l’educació, conserva la vigència plena d’aquests articles, excep-
tuant l’article 39.3, referit a les titulacions exigides per exercir la docència dels
ensenyaments de règim especial de música i dansa.

El Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les competències que, en
matèria d’ensenyament, li atorga l’Estatut d’autonomia i d’acord amb el Reial
decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matè-
ria d’ensenyament no universitari, considerà necessari adoptar les mesures ade-
quades perquè s’imparteixin aquests ensenyaments a les Illes Balears, regulats
en els articles 38, 39, 40, 41 i 42 de l’esmentada Llei orgànica 1/1990, satisfer
la demanda creixent i l’interès social i cultural per aquests ensenyaments i tute-
lar la creació del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, formal-
ment aprovada pel Decret 40/1999, de 23 d’abril.

La naturalesa d’aquests ensenyaments de caràcter especial i no obligatori
fa imprescindible que els estudis superiors gaudeixin d’un alt grau d’autonomia,
que permeti un funcionament flexible i àgil i una utilització òptima dels recur-
sos emprats, per la qual cosa es va considerar adequada la constitució d’una fun-
dació encarregada de la implantació i la gestió del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears.

Per això, el Govern de les Illes Balears, mitjançant un acord de dia 1 de
juny de 2001, va constituir la Fundació per al Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears, els objectius de la qual són la promoció i el suport, sense
afany de lucre, de les iniciatives i activitats relacionades amb l’ensenyament de
la música i la dansa de grau superior.

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears és un servei d’i-
niciativa pública que ha de respondre als interessos generals de la comunitat i
que està regit per la Fundació per al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears.

Els ensenyaments i totes les activitats del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears han de contribuir  al desenvolupament musical, en
els seus vessants metodològic, pedagògic, artístic, científic i tecnològic, a la for-
mació de professionals i a l’extensió de la cultura, especialment pel que fa refe-
rència als aspectes musicals. En aquest sentit, el Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears ha de ser un element de dinamització social.

Amb aquests objectius, el Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears, s’ha de dotar d’una organització eficient i equilibrada, amb unes estra-
tègies creatives i actualitzades de formació docent, artística, investigadora i tec-
nològica dels seus membres.

Per tot això, i per tal de regular l’organització i el funcionament intern del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, el Patronat de la Fundació
per al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, en la seva reunió de
dia 2 d’abril de 2002, per unanimitat, va acordar ratificar-ne, després de les
modificacions adients, el Reglament d’organització i funcionament acadèmic.

Després de dos anys de funcionament d’aquest Reglament, una vegada
realitzada la seva avaluació, i vistes una sèrie de mancances i situacions no pre-
vistes a l’esmentat Reglament, es va fer necessari introduir una sèrie de modifi-
cacions i afegir-hi nova normativa, per tal de millorar l’organització i el funcio-
nament intern del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. El
Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears en la seva reunió de dia 20 d’octubre de 2004 va aprovar un nou
Reglament d’organització i funcionament acadèmic.

Atès que s’han aprovat uns nous Estatuts de la Fundació per al
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per Acord de Consell de
Govern de dia 23 de setembre de 2005, és fa necessari adaptar l’anterior
Reglament a aquests nous Estatuts fundacionals. 

Per altra banda, en relació al catàleg del professorat s’ha considerat neces-
sari  preveure i regular la possibilitat de poder contractar personal docent pel
conservatori fent ús d’algunes figures docents universitàries que s’estableixen
en els articles 51, 53 i 54 de la Llei Orgànica d’Universitats 6/2001, de 21 de
desembre, concretament pel que fa al professorat col·laborador, associat i con-
vidat que, per analogia i atès el caràcter universitari dels estudis superiors de
música, es consideri adient i necessari contractar, tal i com ja s’ha vingut fent
des de que es va constituir la Fundació.       

Atès que l’article 22.l) dels estatuts de la Fundació per al Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears estableix que és competència del
Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música de les Illes
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