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Num. 7140
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de dia 11 d’abril de 2012 per la qual s’ordena la
inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius de les
Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni
col·lectiu de l’empresa Cespa, Ingeniería urbana, SA
Formentera, de dia 14 de març de 2012, en la qual s’aprova la
taula salarial definitiva per a l’any 2011 (exp.: CC_Acta_12/160,
codi de conveni 07002471012004)
Antecedents
1. El dia 14 de març de 2012, els membres de la Comissió Negociadora
del Conveni col·lectiu de l’empresa Cespa, Ingeniería urbana, SA Formentera es
varen reunir per actualitzar i signar les taules salarials definitives per a l’any
2011, de la qual cosa es va estendre l’acta de sessió corresponent.
2. El dia 4 d’abril, la senyora Anne Marie Fussa, en representació de la
Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació oficial de l’acta de sessió esmentada.
Fonaments de dret
1. L’article 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
3. L’article 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar la inscripció i el dipòsit en el Registre de convenis col·lectius
de les Illes Balears de l’Acta de sessió de la Comissió Negociadora del Conveni
col·lectiu de l’empresa Cespa, Ingeniería urbana, SA Formentera de dia 14 de
març de 2012, en la qual s’aprova la taula salarial definitiva per a l’any 2011.
2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Negociadora.
Palma, 11 d’abril de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació
(BOIB 153/2011)
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el president del Consell Escolar de les Illes Balears, mitjançant un escrit de 2
d’abril de 2012, ha proposat el cessament i el nomenament de determinats membres del CEIB, a fi de completar els nomenaments fets mitjançant l’Ordre del
conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de desembre de 2011 (BOIB
núm. 3, de 7 de gener de 2012), i l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2012).
Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, dict la següent
ORDRE
Primer
Es disposa el cessament com a membres del Consell Escolar de les Illes
Balears de les persones que s’indiquen tot seguit, a les quals s’agraeix la feina
feta:
Grup b: Representants dels pares i mares d’alumnes:
En representació de la CONFAECIB:
Titular: Sr. Javier Blas Guasp
Grup i: Presidents dels Consells Escolars Insulars
En representació del Consell Escolar de Menorca:
Titular: Bartolomé Cañellas Cabrer
Suplent: Maria Dolors Tronch Folgado
Grup j: Representants de l’Administració Local
En representació de l’Ajuntament de Formentera:
Suplent: Vicenta Servera Fons
En representació de la FELIB Menorca:
Titular: Rosa Palliser Riudavets
Suplent: Maria Teresa Salord Ripoll
Grup k: Representats dels consells insulars
Pel Consell Insular d’Eivissa:
Titular: Marià Torres Torres
Suplent: Vicent Tur Torres
Segon
Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que s’indiquen tot seguit:

(Vegeu-ne la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 7456
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2012 de cessament i nomenament de determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, estableix
la composició del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB). El punt 2 del
mateix article 9 disposa que els vocals del CEIB han de ser nomenats per ordre
del conseller competent en matèria d’educació, d’acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que es determinin reglamentàriament. Així mateix, l’apartat g de l’article 10 d’aquest Decret disposa que un
dels motius pels quals els vocals del CEIB han de cessar en el càrrec és la pèrdua de la condició de representant de l’organisme que els havia proposat.
D’altra banda, segons l’article 17.1.o del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, el president del CEIB té la funció
de proposar al conseller competent en matèria d’educació el nomenament i el
cessament dels membres del Consell.

Grup b: Representants dels pares i mares d’alumnes:
En representació de la CONFAECIB:
Titular: Sr. Jaume Salas Roca
Grup i: Presidents dels Consells Escolars Insulars.
Pel Consell Escolar de Menorca:
Titular: Sra. Maria Dolores Tronch Folgado
Suplent: Sr. Joan Carles Forcada Moll
Grup j: Representants de l’Administració Local
En representació de l’Ajuntament de Formentera:
Suplent: Sr. Santiago Juan Juan
En representació de la FELIB Menorca:
Titular: Elisa Mus Gil
Suplent: Simón Gornés Hachero
Grup k: Representants dels Consells Insulars
Pel Consell Insular d’Eivissa:
Titular: Sr. Santiago Marí Torres
Suplent: Sra. Belen Torres Teva.
Tercer

D’acord amb aquesta normativa, i tenint en compte les propostes rebudes,
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El nomenament d’aquestes persones serà vigent durant el mateix període
per al qual havia estat nomenat el membre que substitueixen.
Quart
Aquesta Ordre tindrà efectes el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 d’abril de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
Num. 7262
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de
dia 30 de març de 2012, per la qual s’autoritza al centre privat de
formació professional Centre d’Estudis Manacorins, de
Manacor, l’obertura i el funcionament d’una unitat del CFGM
de Gestió administrativa (ADG21), d’una unitat del CFGS
d’Administració i finances (ADG32), i d’una unitat del CFGS
d’Assistència a la direcció (ADG31).
Antecedents
1. Amb data de 6 de maig de 2011 (NRE 29426/2011, de 6 de maig), el Sr.
Joan Salas Febrer, representant de la titularitat del Centre d’Estudis Manacorins,
presentà la sol·licitud per a l’autorització d’una unitat del CFGM de Gestió
administrativa (ADG21), 1 unitat del CFGS d’Administració i finances
(ADG32) i 1 unitat del CFGS d’Assistència a la direcció (ADG31).
2. Amb data 8 de juliol de 2011, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió,
emeté un informe tècnic desfavorable del projecte presentat.
3. Amb data de 26 de setembre de 2011 (NRE 66581/2011 de 29 de setembre), el representant de la titularitat del Centre d’Estudis Manacorins presentà
nova documentació per tal d’esmenar les deficiències advertides.
4. Amb data de 3 d’octubre de 2011, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió emeté un informe tècnic favorable del projecte presentat.
5. Amb data 18 d’octubre de 2011 (NRS 11229/2011 de 20 d’octubre) el
cap del Departament de Planificació i Centres comunicà al Sr. Joan Salas Febrer,
representant de la titularitat del Centre d’Estudis Manacorins, l’informe favorable emès pel Servei de Projectes, Obres i Supervisió i l’informà que havia de
comunicar a aquesta Direcció General que les instal·lacions s’adequaven als
plànols aprovats, per tal que els serveis tècnics de la Conselleria poguessin dur
a terme la preceptiva visita de comprovació de les obres.
6. Amb data 26 d’octubre de 2011 (NRE 71520/2011) el representant de
la titularitat del Centre d’Estudis Manacorins sol·licità la corresponent visita
d’obres del centre.
7. Amb data 13 de març de 2012, el director general d’Ordenació,
Innovació i Formació Professional emeté informe favorable respecte a l’autorització del centre privat de formació professional Centre d’Estudis Manacorins
per impartir el CFGM de Gestió administrativa (1 unitat amb un màxim de 20
places escolars), el CFGS d’Administració i finances (1 unitat amb un màxim
de 20 places escolars) i el CFGS d’Assistència a la direcció (1 unitat amb un
màxim de 20 places escolars). S’especifica que els cicles s’autoritzen amb alternança, de tal manera que es puguin impartir 2 grups de matí i 1 grup d’horabaixa, o bé, un grup de matí i 2 d’horabaixa, ja que s’han de compartir espais.
8. Amb data 22 de març de 2012, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, realitzada la visita d’inspecció al centre per tal de comprovar que les
instal·lacions s’adapten als plànols informats, ha emès informe tècnic favorable.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora del dret a l’educació.
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4 de maig), d’educació.
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3. La Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB del 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març), pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris.
5. El Reial decret 332/1992 (BOE del 9 d’abril), sobre autoritzacions de
centres privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris,
modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març).
6. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol (BOE del 30 de juliol), pel
qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
7. El Decret 33/2001, de 23 de febrer (BOIB del 6 de març), corregit el 13
de març de 2001 (BOIB del 27 de març), pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears.
8. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009
(BOIB del 25 de juliol), per la qual es regula l’organització i el funcionament
dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les
Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial.
9. El Reial decret 1631/2009, de 30 d’octubre (BOE núm. 289, d’1 de desembre de 2009), pel qual s’estableix el títol de tècnic en Gestió Administrativa
i se’n fixen els ensenyaments mínims.
10. El Reial decret 1582/2011, de 4 de novembre (BOE núm. 301, de 15
de desembre de 2011), pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en
Assistència a la direcció i els corresponents ensenyaments mínims.
11. El Reial decret 1659/1994, de 22 de juliol (BOE del 30 de setembre de
1994), pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en Administració i Finances
i els corresponents ensenyaments mínims.
12. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE de l’1 de març), reformat per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer (BOE del 16 de març), que a l’article 36.2 estableix que,
en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d’acord amb el que disposen els articles 27 i 149.1.30a de la Constitució espanyola.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2012-2013, 1 unitat del CFGM de Gestió administrativa, amb un màxim de 20 places per grup,
en temporalització ordinària, és a dir, 30 hores setmanals durant 32 setmanes, al
centre privat de formació professional Centre d’Estudis Manacorins, de
Manacor.
2. Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2012-2013, 1 unitat del CFGS d’Assistència a la direcció, amb un màxim de 20 places per grup,
en temporalització ordinària, és a dir, 30 hores setmanals durant 32 setmanes, al
centre privat de formació professional Centre d’Estudis Manacorins, de
Manacor.
3. Autoritzar, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2012-2013, 1 unitat del CFGS d’Administració i finances, amb un màxim de 20 places per grup,
en temporalització ordinària, és a dir, 30 hores setmanals durant 32 setmanes, al
centre privat de formació professional Centre d’Estudis Manacorins, de
Manacor.
4. Com a conseqüència d’aquestes autoritzacions, es modifica la configuració del centre, que queda de la manera següent:
Codi de centre: 07015033
Denominació genèrica: Centre de formació professional específica
Denominació específica: Centre d’Estudis Manacorins
Titular: Centre d’Estudis Manacorins, SL
Domicili: C/ del Capellà Pere Llull, s/n, 1r
Localitat: Manacor

