
Expedient: .CC _ �TA� 78  (Llibre 3, assentament 17) 
Codi del conveni: 0700235

Vist el text del conveni col·lectiu del sector �Indústries de Forn i
Pastisseria de la CAIB�, subscrit  d�una banda per l��Associació de Forners i
Pastissers de les Illes Balears�, �Associació de la Petita Indústria de Forn i
Pastisseria de Mallorca�, �Associació Professional de Pastisseria, Forn i similars
de Menorca�, �Associació de Forners i Pastissers d�Eivissa i Formentera�,en
representació de les empreses del sector, i de l�altre per la �Confederació
Sindical de CCOO�, �Unió General de Treballador UGT� i �Unió Sindical
Obrera USO� en representació dels treballadors del sector, i d�acord amb l�art.
90.3 de l�Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, 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);

Aquesta Direcció General de Treball resol:

Primer.- Ordenar la inscripció del conveni col·lectiu esmentat en el corres-
ponent Registre d�aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió nego-
ciadora. 

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB. 

(Vegeu-ne conveni a la versió castellana)

Palma, 26 d�octubre de 2005 

La directora general de Treball 
Margalida G. Pizà Ginard
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 19550

Ordre del conseller d�Educació i Cultura, de 25 d�octubre de
2005, per la qual es modifiquen alguns aspectes del desenvolu-
pament curricular del grau superior dels ensenyaments de músi-
ca a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Atès el Reial decret 617/1995, de 21 d�abril, pel qual es determinen els
aspectes bàsics del currículum de grau superior dels ensenyaments de règim
especial de música, es regula la prova d�accés a aquests estudis i es determina
la càrrega lectiva global de les distintes especialitats,

Atesa l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura, d�1 de setembre de
2003, per la qual s�estableixen aspectes generals del currículum del grau supe-
rior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el
desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests ensenyaments a
la comunitat autònoma de les Illes Balears,

Atesa la necessitat d�introduir algunes modificacions al desenvolupament
curricular del grau superior de música,

En virtut de tot això, i a proposta del director general de Planificació i
Centres Educatius, dict la següent

ORDRE

1. Introducció de les següents modificacions:
A.Departament de música tradicional:
a)El departament de música tradicional tindrà dues especialitats: vent, en

la qual es cursaran flabiol i tamborino (de 3 crèdits) i xeremies (de 3 crèdits);
corda, en la qual es cursaran llaüt i bandúrria (de 3 crèdits) i guitarra i guitarrons
(de 3 crèdits).

b)L�assignatura �Metodologia de la investigació� es cursarà a primer.
c)L�assignatura �Guitarra i guitarró� passarà a denominar-se �Guitarra i

guitarrons�.
d)L�assignatura �Fonaments de lutheria i manteniment� es dividirà en

dues: �Fonaments de lutheria� (d�1,5 crèdits) i �Manteniment d�instruments�
(d�1,5 crèdits).

e)L�assignatura �Percussió I� passarà de denominar-se �Percussió de les
Illes Balears�.

f)L�assignatura �Percussió II� passarà a denominar-se �Percussió de la
Mediterrània�.

g)L�assignatura �Pràctica harmonicocontrapuntística� passarà a denomi-
nar-se �Pràctica harmonicocontrapuntística aplicada a la música tradicional�.

h)L�assignatura �Harmonització i arranjaments� passarà a denominar-se
�Harmonització i arranjaments aplicats a la música tradicional�.

B.Departaments instrumentals.
a)L�assignatura �Repertori amb piano acompanyant� passarà d�1,5 crèdits

(30 minuts setmanals) a 3 crèdits ( 60 minuts setmanals), per a tots els alumnes
de tercer i quart curs d�especialitat instrumental que comptin amb aquesta assig-
natura establerta al currículum.

b)L�assignatura �Repertori orquestral� per saxofon canvia de primer i
segon curs, a tercer i quart curs.

c)Les assignatures �Repertori orquestral III� i �Repertori orquestral IV� de
les especialitats de corda-arc tindran 3 crèdits cada una.

d)L�assignatura �Lectura música contemporània� per saxofon canvia de
tercer i quart curs, a primer i segon curs.

e)A l�especialitat de percussió, es canvien les assignatures �Fonaments de
mecànica I� i �Fonaments de mecànica II� respectivament, per �Percussió de les
Illes Balears� i �Percussió de la Mediterrània�. La relació numèrica màxima pro-
fessor/alumnes d�ambdues assignatures serà d�1/10.

f)L�assignatura �Tècnica respiració i control muscular� tindrà 3 crèdits i
presentarà una relació numèrica màxima professor/alumnes de 1/10.

g)L�assignatura �Evolució estilística vent metall� es cursarà únicament a
primer i segon.

h)L�assignatura �Evolució estilística del repertori III� per guitarra tindrà
4,5 crèdits.

i)L�assignatura �Interpretació de la música antiga� de guitarra tindrà 3 crè-
dits.

j)L�assignatura �Metodologia de la investigació� passarà a formar part del
currículum. Tindrà una càrrega lectiva de 3 crèdits i s�impartirà a tercer curs.

C.Departament de pedagogia.
a)L�assignatura �Anàlisi� es dividirà en �Anàlisi I� (3 crèdits) i �Anàlisi II�

(3 crèdits), i es cursarà a primer i segon curs respectivament.
b)L�assignatura �Cançons i danses de les Illes Balears� es dividirà en dues

assignatures quadrimestrals: �Cançons de les Illes Balears� (1,5 crèdits) i
�Danses de les Illes Balears� (1,5 crèdits). A més, passaran a cursar-se a quart
curs.

c)L�assignatura �Combos� passarà a denominar-se �Taller de creació�.
d)L�assignatura �Educació auditiva� canviarà la denominació i es dividirà

en �Entrenament auditiu I� (de 3 crèdits) i �Entrenament auditiu II� (de 3 crèdits),
i es cursarà a primer i segon.

e)L�assignatura �Introducció a la didàctica� passarà a tenir 3 crèdits.
f)L�assignatura � Didàctica general de la música� passarà a tenir 3 crèdits

i es cursarà a primer.
g)L�assignatura �Didàctica del llenguatge musical� es dividirà en:

�Didàctica del llenguatge musical I� (de 3 crèdits) que es cursarà a segon, i
�Didàctica del llenguatge musical II� (de 3 crèdits) que es cursarà a tercer.

h)L�assignatura �Didàctica de la música a secundària� es dividirà en:
�Didàctica de la música a secundària I� (de 3 crèdits) que es cursarà a tercer, i
�Didàctica de la música a secundària II� (de 3 crèdits) que es cursarà a quart.

i)L�assignatura �Rítmica� passarà a denominar-se �Rítmica Dalcroze�.
j)L�assignatura �Informàtica musical� es dividirà en: �Informàtica per a

l�educació musical I� (de 3 crèdits) que es cursarà a primer, i �Informàtica de l�e-
ducació musical II� (de 3 crèdits) que es cursarà a segon.

k)L�assignatura �Psicologia de l�educació i del desenvolupament escolar
I� passarà a tenir 3 crèdits.

l)L�assignatura �Fonaments de l�etnomusicologia� només s�impartirà a ter-
cer curs.

m)L�assignatura �Metodologia de la investigació� passarà a formar part del
currículum i es dividirà en �Metodologia de la investigació I� que es cursarà a
tercer, i �Metodologia de la investigació II� que es cursarà a quart.

n)L�assignatura �Cor III� es denominarà �Pedagogia del cor i repertori
coral�.

o)Les assignatures �Educació vocal I�, �Educació vocal II�, �Educació
vocal III� i �Educació vocal IV� tindran una relació numèrica màxima profes-
sor/alumne d�1/2.

D.Departament de composició.
a)L�assignatura �Tecnologia de la música� (3 crèdits) tindrà una relació

numèrica màxima professor/alumne d�1/10.
E.Departament de cant.
a) L�assignatura �Metodologia de la investigació� passarà a formar part del

currículum i es cursarà a tercer.

2. Les modificacions introduïdes mitjançant aquesta Resolució s�aplicaran
a partir del curs acadèmic 2005-2006.
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3. Els alumnes que han de cursar segon, tercer i quart, tindran el règim
transitori previst a l�Annex I d�aquesta Resolució. 

4. Aquesta Resolució entrarà en vigor l�endemà de la seva publicació al
BOIB.

Palma, 25 d�octubre de 2005 

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

Annex I
A) Alumnes de 1r curs: matrícula amb el currículum modificat
B) Alumnes de 2n, 3r i 4rt curs:
-Pel que fa a les assignatures que han desaparegut, es procedirà de la

següent manera:
Suspeses o pendents: s�anul·len completament a tots els efectes. No cal

repetir-les.
Superades: es reconvertiran en assignatures optatives.

-Aquesta llista també afectarà els criteris de promoció. Les assignatures
eliminades, no comptaran a cap efecte a l�hora de promocionar d�un curs a l�al-
tre.

-Si s�ha de repetir curs, es repetiran les assignatures pendents que no hagin
desaparegut i totes aquelles que s�hagin afegit en el nou currículum.

-Les assignatures que no hagin desaparegut del currículum i de les quals
en els cursos anteriors l�alumne no s�hagués matriculat o no les hagués supera-
des, s�han de cursar obligatòriament. 

-Pel que fa a les assignatures que han canviat de nom: es canviarà el nom
a l�expedient.

-Quant a les assignatures que han augmentat els crèdits, es procedirà de la
següent manera en els diferents casos:

Repertori amb pianista acompanyant:
Els alumnes de 4rt no hauran de recuperar els 1,5 crèdits de 3r.
Didàctica del llenguatge: els alumnes s�hauran de matricular del segon

curs. D�aquesta manera els 1,5 crèdits sobrants es reconvertiran en crèdits de
lliure configuració.

Didàctica de la música a secundària: els alumnes s�hauran de matricular
del segon curs. D�aquesta manera els 1,5 crèdits sobrants es reconvertiran  en
crèdits de lliure configuració.

-Amb les assignatures que han reduït els seus crèdits, els crèdits sobrants
es reconvertiran en crèdits de lliure configuració.
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 19495

Resolució del director general de Pesca, de dia 3 d�octubre de
2005, de suplència del cap del Servei d�Ordenació Pesquera i del
cap del Servei de Recursos Marins.

L�article 33.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l�Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que la
suplència dels òrgans, que no siguin òrgans superiors ni directius, s�ha de fixar
pel superior jeràrquic entre els titulars d�altres òrgans del mateix rang o del rang
immediatament inferior.

D�acord amb el previst a l�article 6.3 d�aquesta mateixa Llei, tenen la con-
sideració d�òrgans administratius, a més dels òrgans superiors i directius, aque-
lles unitats administratives (departaments, serveis, seccions o negociats) a les
quals s�atribueixen funcions que tenen efectes jurídics davant de terceres perso-
nes o l�actuació dels quals té caràcter preceptiu. Aquest és el cas, entre d�altres,
del cap del Servei d�Ordenació Pesquera i del cap del Servei de Recursos
Marins, els quals, com a responsables immediats d�aquests serveis i d�acord
amb la relació de llocs de treball vigent, constitueixen unitats administratives
que gaudeixen de la condició d�òrgans administratius.

És convenient establir un règim de suplències d�aquests òrgans als efectes
de poder complir amb totes les funcions atribuïdes en aquests, en els supòsits de
vacant, absència o malaltia dels respectius titulars.

Per tot això i d�acord amb el que preveuen els articles 32.5, 33.2 i 42.d de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l�Administració de la comu-
nitat autònoma, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. En cas de vacant, absència o malaltia del cap del Servei
d�Ordenació Pesquera de la Direcció General de Pesca, l�exercici de totes les
funcions pròpies o delegades d�aquest cap de servei correspondrà al cap del
Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca.

Segon. En cas de vacant, absència o malaltia del cap del Servei de
Recursos Marins de la Direcció General de Pesca, l�exercici de totes les fun-
cions pròpies o delegades d�aquest cap de servei correspondrà al cap del Servei
d�Ordenació Pesquera de la Direcció General de Pesca.

Tercer. Ordenar la publicació d�aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

El director general de Pesca
Miguel Ángel Calviño Julià

Palma, 3 d�octubre de 2005
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Num. 19542
Resolució del director general d�Agricultura de 2 de novembre
de 2005, per la qual s�aprova la Norma tècnica per a la denomi-
nació genèrica de la producció integrada de síndria

D�acord amb el Reglament de la denominació genèrica Agricultura
Integrada, aprovat pel Decret 66/1998, de 26 de juny, que en l�article 6 faculta
la Direcció General d�Agricultura per aprovar les normes tècniques de produc-
ció integrada de cadascun dels productes objecte d�aquest Reglament, i a pro-
posta del Consell de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada,

RESOLC

Primer
Aprovar la Norma tècnica per a la denominació genèrica de la producció

integrada de síndria, que figura com a annex d�aquesta Resolució.

Segon
Ordenar la publicació de la Norma tècnica per a la denominació genèrica

de la producció integrada de síndria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 2 de novembre de 2005

El director general d�Agricultura
Joan Carles Torrens Costa

PRODUCCIÓ INTEGRADA EN EL CULTIU DE LA SÍNDRIA

(Octubre de 2005)

ÍNDEX

- Norma tècnica per a la denominació genèrica de la producció inte-
grada de síndria

- Annex I. Compostatge
- Annex II. Anàlisi del sòl
- Annex III. Anàlisi de l�aigua de reg
- Annex IV. Anàlisi del compost de residus urbans
- Annex V. Utilització d�herbicides
- Annex VI. Control de plagues i malalties
- Quadern d�explotació per a la producció integrada de la síndria
- Quadern de camp per a la producció integrada de síndria

Norma tècnica per a la denominació genèrica de la producció integrada de
síndria

Article 1
Objectiu

La producció integrada de síndria té com a objectiu obtenir productes de
màxima qualitat en la seva composició i reduir al mínim els residus.

Les tècniques per obtenir aquesta producció han de preservar i millorar les
condicions mediambientals de la zona. Per això, a més d�un coneixement precís
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