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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL
Núm. 4343
Decret 25/2000, de 25 de febrer, de modificació del Decret 16/
1997, de 30 de gener, pel qual es crea l’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 16/1997, de 30 de gener, publicat en el BOCAIB núm.
21, de 18 de febrer de 1997, es va crear l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor
en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la promoció i defensa dels
drets dels menors dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Posteriorment, mitjançant Decret 83/1998, d’11 de setembre, es varen
modificar els seus articles 2 i 5 amb l’objecte de reforçar les funcions d’aquesta
Oficina, configurant-la com un òrgan administratiu amb entitat pròpia, amb una
unitat diferenciada dins l’organització de la Conselleria de la Funció Pública i
Interior i amb un conjunt determinat de funcions resolutives o de gestió.
D’altra banda, l’article 9 de l’Ordre del president de les Illes Balears de dia
27 de juliol de 1999, per la qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria
de Treball i Benestar Social, atribueix a aquesta, i concretament a la Direcció
General de Menors, competències relatives a protecció de menors, aplicació de
mesures de justícia juvenil i suport a les unitats de convivència. A més, l’Ordre
del president de les Illes Balears de dia 13 de gener de 2000, que modifica la de
dia 27 de juliol de 1999, estableix de forma expressa que l’esmentada Oficina
passa a dependre de la Conselleria de Treball i Benestar Social.
Per això, i a l’empara d’allò que disposa l’article 26.2 de la Llei 5/1984, de
24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per tot això, a proposta del conseller de Treball i Benestar Social
i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 25 de febrer de
2000,

DECRET
Article únic
Les referències que al llarg de l’articulat del Decret 16/1997, de 30 de
gener, pel qual es crea l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i del Decret 83/1998, d’11 de setembre, pel qual
se substitueixen determinats articles del Decret 16/1997, de 30 de gener, es fan
a “la Conselleria de la Funció Pública i Interior” i a “la consellera de la Funció
Pública i Interior”, s’entendran substituïdes respectivament per “la conselleria
que tengui atribuïdes competències en matèria de benestar social” i “el/la
conseller/a que tengui atribuïdes competències en matèria de benestar social.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al
que estableix aquest Decret o que el contradiguin.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de febrer de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Treball i Benestar Social
Eberhard Grosske Fiol
— o —-

CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Núm. 4344
Decret 26/2000, de febrer, pel qual s’aprova la substitució del
delegat del Consell de Govern a la Societat Concessionària del
Túnel de Sóller “Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, S.
A.”
La clàusula 26 del plec de clàusules particulars de la concessió, conservació
i explotació, com a carretera de peatge de la variant de la carretera C-711, amb
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Túnel que creua la Serra d’Alfàbia, estableix el següent:
“El delegat del Consell de Govern en la societat concessionària serà
nomenat per Decret, a proposta del conseller d’Obres Públiques i Ordenació del
Territori (avui conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports) i tendrà al
seu càrrec les funcions que estableix l’article 36 de la Llei 8/72, de 10 de maig,
exercint les facultats establertes en el plec de clàusules generals i altres disposicions
que siguin d’aplicació”.
Produïda la nova reorganització administrativa del Govern de les Illes
Balears, resulta necessari designar nou delegat del Consell de Govern a l’esmentada
societat, per la qual cosa, prèvia deliberació del mateix Consell, i previ informe
de la Secretaria General Tècnica, per tot això, a proposta del conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, i havent-ho considerar el Consell de Govern
de dia 25 de febrer de 2000,

DECRET
Article 1.
Cessar el Sr. Gabriel Le-Senne Blanes com a delegat del Consell de Govern
en la societat concessionària de l’explotació com a carretera de peatge, de la
variant de la carretera C-711, amb túnel que creua la Serra d’Alfàbia.
Article 2.
Nomenar per al mateix càrrec el Sr. Joaquín Rodríguez Rodríguez, director
general d’Obres Públiques i Transports.
Disposició Final.
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de febrer de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich Oliver
El conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports
Josep Antoni Ferrer Orfila
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 4345
Decret 27/2000, de 25 de febrer de 2000, pel qual es crea l’institut
d’educació secundària de Sa Colomina d’Eivissa.
“La creació de centres docents públics correspon al govern autònom,
d’acord amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Reial decret 83/1996, de 26 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.
Aquest nou institut, la creació del qual s’efectua mitjançant aquest decret, és
conseqüència de la intenció del Govern de les Illes Balears d’aconseguir que les
necessitats d’escolarització s’apropin a les demandes de la societat.
L’interès del Govern de les Illes Balears és que en aquests propers anys
s’aconsegueixi la xarxa de centres d’educació secundària que es necessita i que,
a més, estiguin dotats dels recursos suficients per ajudar a aconseguir centres
docents de qualitat.
Cal assenyalar, així mateix, que la creació del nou centre d’educació
secundària a les Illes Balears no tan sols millora l’oferta educativa, sinó que, al
mateix temps, garanteix el procés d’implantació dels ensenyaments derivats de
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i després
d’haver-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 25 de febrer de
2000,
DECRET
Article 1.
Es crea l’institut de secundària següent:
Codi del centre: 07008089
Denominació: IES Sa Colomina
Domicili: Vicent Serra Orvall, s/n
Localitat: Eivissa
Municipi: Eivissa
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CONSELLERIA DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.
Palma, 25 de febrer de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich Oliver

Núm. 4097
Resolució del director general de Treball de dia 10 de febrer de
2000, per la qual es fa públic el Conveni Col.lectiu “La Veneciana
Balear, S.A.” (Codi: 07/01672; Exp.: 9 (libro III asiento 7).
Direcció General de Treball
Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius).
Expedient: 9 (Libre III-7).Codi del conveni: 07/01672.CONVENI COL·LECTIU DE: “LA VENECIANA BALEAR, S.A.”.-

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’HISENDA, PRESSUPOSTS, ENERGIA I
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Núm. 4153
Correcció d'errors observats en l’Ordre de la Conselleria de
Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica del dia 20
de desembre de 1999 per la qual s’aprova una nova versió del Pla
General de Comptabilitat Pública de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats
autònomes
En la publicació de l’Ordre de la Conselleria d'hisenda, Pressuposts,
Energia i Innovació Tecnològica del dia 20 de desembre de 1999 per la qual
s’aprova una nova versió del Pla General de Comptabilitat Pública de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves
entitats autònomes (BOIB núm. 162, 30 de desembre) s’han de corregir els
següents errors:
1. El text de l’article 2, en comptes del publicat, ha de ser:
“Àmbit d’aplicació: el Pla General de Comptabilitat Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears s’haurà d’aplicar a l’Administració General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a les entitats autònomes previstes en
l’article 1.a de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”
2. En l’encapçalament de l’Annex, allà on diu:
“Modificación del PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS
ISLAS BALEARES Y DE SUS ENTIDADES AUTÓNOMAS”
ha de dir:
“PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
Y DE SUS ENTIDADES AUTÓNOMAS”
3. En l’apartat “Segunda parte. Cuadro de Cuentas. Grupo I. Financiación
básica”, allà on diu:
“11. RESERVAS
110. Reserva de valorización.
111.”
ha de dir:
“11. RESERVAS
111. Reserva de valorización.”
Palma, 21 de febrer de 2000
El conseller
Joan Mesquida Ferrando
— o —-

La representació legal empresarial i la dels treballadors de “LA
VENECIANA BALEAR, S.A.” (Carretera de Valldemossa, 47-PALMA), han
subscrit el seu conveni col·lectiu i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’article
90.3 de l’Estatut dels Treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i
l’article 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 (B.O.E. del 14-01-99).
R E S O L C:
1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.
2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i el conveni esmentat es publiquin en el BOIB.
Palma, 10 de febrer de 2000
El director general de Treball
Fernando Galán Guerrero
(Vegeu-ne el text en la versió castellana)
— o —Núm. 4147
Resolució del director general de treball de dia 21 de febrer de
2000, per la qual es fa pública la Revisió Salarial any 2000 del
conveni col.lectiu: “Establiments Sanitaris d’Hospitalització,
Consulta i Assistència de les Illes Balears”(Cod: 07/00345; Llibre
75)
Direcció General de Treball
Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius).
Expedient: 75 (Llibre III-7).Codi del conveni: 07/00345.-REVISIÓ SALARIAL ANY 2000 DEL CONVENI COL·LECTIU:
“ESTABLIMENTS SANITARIS D’HOSPITALITZACIÓ, CONSULTA I
ASSISTÈNCIA DE LES ILLES BALEARS”.La representació legal empresarial i la dels treballadors:
-“UBES”,
-“U.G.T.” i
-“CC.OO.”,
han subscrit la “REVISIÓ SALARIAL” DE L’ANY 2000” del seu conveni
col·lectiu i n’he vist l’expedient, i d’acord amb l’article 90.3 de l’Estatut dels
Treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i l’article 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
(B.O.E. del 14-01-99).
R E S O L C:
1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.
2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i l’esmentada REVISIÓ SALARIAL es publiquin
en el BOIB.
Palma, 21 de febrer de 2000

