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Num. 12208
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 27 de maig de
2009,  per la qual s’autoritzen els preus pels serveis acadèmics
del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
per al curs 2009-2010, els preus de les publicacions i dels cursos
organitzats pel Conservatori i els preus del serveis no acadèmics 

Vists els acords del Patronat de la Fundació de dia 7 de maig de 2009, pels
quals s’aproven els preus pels serveis acadèmics del Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears per al curs 2009-2010, els preus de les publi-
cacions i dels cursos organitzats pel Conservatori i els preus dels serveis no aca-
dèmics.

Atesa la sol.licitud d’autorització dels preus esmentats presentada per la
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

Atès que la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears es va constituir per Acord del Consell de Govern de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 de juny de 2001 (BOIB núm. 73, de 19 de juny), i
que el control de les seves activitats, d’acord amb l’article 10 dels Estatuts de la
Fundació, depèn de la Conselleria d’Educació i Cultura, que a més té les fun-
cions del Protectorat previstes en la disposició addicional primera del Decret
61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i d’organització de l’exercici del pro-
tectorat, i l’article 35 de la Llei 50/2002, de fundacions. 

Per tot això, dict la següent 

RESOLUCIÓ 

1. Autoritzar els preus pels serveis acadèmics del Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears per al curs 2009-2010, els preus
de les publicacions i dels cursos organtizats pel Conservatori i els preus dels
serveis no acadèmics, que varen ser aprovats pel Patronat de la Fundació el dia
7 de maig de 2009 i que són els que es detallen a continuació:

A. PREUS DELS SERVEIS ACADÈMICS

A la sessió del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears de dia 7 de maig de 2009, s’acordà actualit-
zar els preus que van ser autoritzats a la resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de 13 de juny de 2008, per la qual s’autoritzen, entre d’altres, els preus
dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
per al curs 2008-2009, (publicada al BOIB núm. 89, de 26 de juny de 2008).

A partir d’un increment del 4,2%, d’acord amb l’article 21 de la Llei
9/2008, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2009, aquests preus s’han d’actualitzar per al curs 2009-2010 d’a-
cord amb la taula següent i substitueixen els que inclou la resolució esmentada
anteriorment.

Aquests preus són vigents per al curs 2009-2010.

CONCEPTE Curs 2009-2010
Preus de matrícules

Preu de matrícula per crèdit en 1a matrícula 20,37 €
Preu de matrícula per crèdit en 2a matrícula 27,62 €
Preu de matrícula per crèdit en 3a matrícula 40,78 €
Preu de convalidació per crèdit de lliure elecció 5,76 €

Prova d’accés i serveis de matrícula
Serveis generals 22,58 €
Obertura d’expedient 20,07 €
Assegurança escolar 5,43 €
Matrícula de la prova d’accés al Conservatori Superior 45,18 €
Programa de la prova d’accés 1,80 €
Impresos de matrícula 1,80 €

Certificats
Trasllat d’expedient 18,83 €
Certificat d’expedient, fi de grau, sol·licitud de títol i altres 6,28 €
Certificat de matrícula 2,51 €

Altres serveis

Ús d’armariets 10,00 €
Confrontació de documents 2,41 €
Màquina d’autoservei de fotocòpies 0,08 €

B.PREUS DE LES PUBLICACIONS DEL CONSERVATORI SUPE-
RIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS

A la sessió del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears de dia 7 de maig de 2009, s’acordà actualit-
zar els preus que van ser autoritzats a la resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de 13 de juny de 2008, per la qual s’autoritzen, entre d’altres, els preus
de les publicacions del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears, (publicada al BOIB núm. 89, de 26 de juny de 2008).

A partir d’un increment del 4,2%, d’acord amb l’article 21 de la Llei
9/2008, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2009, aquests preus s’han d’actualitzar per al curs 2009-2010 d’a-
cord amb la taula següent i substitueixen els que inclou la resolució esmentada
anteriorment.

Aquests preus són vigents a partir de la data de la seva publicació en el
BOIB fins que es tornin a modificar.

IDENTIFICACIÓ DE L’EDICIÓ Preu 2009-2010

Sonata. Miquel A. Roig-Francolí (1953) 16,73 €
Cançons. Fermí Marí i Oliver (1905-1990) 20,32 €
Quatre cançons tradicionals per a cor a tres veus iguals i 

piano. Baltasar Bibiloni 16,73 €
Variacions sobre un tema de Charlie Mingus. Antonio Rodríguez 

López 9,57 €
Siete nanas. Antoni Parera 14,34 €
Ombres + La Llum. Josep Prohens 11,95 €
Ulls. Xavier Carbonell 11,95 €
Sonoritats. Mercè Pons 11,95 €
Maar. Carmen Fernández Vidal 14,34 €
Freqüències. Josep Prohens 11,95 €
Límite infinito. Teresa Catalán 14,34 €
Canciones populares españolas. Manuel Carra 14,34 €
Miserere. Facsímil. Tela. Benet Andreu i Pons 59,76 €
Miserere. Facsímil. Benet Andreu i Pons 34,66 €
Manuscrits autògrafs musicals. Tela. Frédéric Chopin 57,37 €
Manuscrits autògrafs musicals. Fréderic Chopin 41,84 €
Obres per a piano. Frédéric Chopin 17,93 €
Comentaris a l’edició de manuscrits Chopin. Féderic 

Chopin/Bozena Adamczyk 10,75 €
Sol ixent. Antoni Martorell 14,34 €

C.PREUS DELS CURSOS ORGANITZATS PEL CONSERVATORI
SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS

A la sessió del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears de dia 7 de maig de 2009, s’acordà actualit-
zar els preus que van ser autoritzats a la resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de 13 de juny de 2008, per la qual s’autoritzen, entre d’altres, els preus
dels cursos organitzats pel Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears, (publicada al BOIB núm. 89, de 26 de juny de 2008).

A partir d’un increment del 4,2%, d’acord amb l’article 21 de la Llei
9/2008, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2009, aquests preus s’han d’actualitzar per al curs 2009-2010 d’a-
cord amb la taula següent i substitueixen els que inclou la resolució esmentada
anteriorment.

Aquests preus són vigents a partir de la data de publicació al BOIB fins
que es tornin a modificar.

Preus curs 2009-2010:
Preu per a l’alumnat
del Conservatori Superior
i Conservatoris
Professionals de les Preu per a la

Tipus de curs Illes Balears resta d’alumnat

Preu del crèdit (10 hores 
lectives) 83,36 € 104,20 €
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D.PREUS SERVEIS NO ACADÈMICS

A la sessió del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears de dia 7 de maig de 2009, s’acordà aprovar,
en relació als serveis no acadèmics, els següents preus i resta d’extrems:

A. Despeses de serveis

Es consideren despeses de serveis totes les que es generen durant el temps
en què l’edifici i les instal·lacions del Conservatori són oberts. 

Les activitats que es desenvolupin al Conservatori i que organitzi el
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears o el Conservatori
Professional de Música i Dansa de Mallorca no tenen cap classe de cost.

La resta d’activitats que no s’ajustin a aquest criteri han d’assumir un cost
que té la finalitat de compensar les despeses que genera a la Fundació el fet de
mantenir les instal·lacions del Conservatori. Les activitats que es desenvolupin
durant l’horari ordinari d’obertura del Conservatori es regeixen segons la llista
de costs ordinaris. Les activitats que es desenvolupin durant l’horari extraordi-
nari d’obertura del Conservatori es regeixen segons la llista de costs extraordi-
naris.

L’horari d’obertura ordinari del Conservatori és de dilluns a divendres, de
8.00 a 22.00 hores, i els dissabtes de 8.00 a 15.00 hores, en dies fixats com a lec-
tius.

L’horari d’obertura extraordinari és el que no compleix els paràmetres
fixats a l’horari ordinari.

Tant els costs ordinaris com els extraordinaris reflecteixen la compensa-
ció d’unes despeses de caràcter fix i altres despeses de caràcter variable.

Els costs variables són: servei de neteja, servei de seguretat o vigilància,
servei de consergeria, personal tècnic de serveis, personal tècnic de sala i con-
sum energètic.

Els costs fixos inclouen: amortització per l’ús del material fix com a esce-
nari, butaques, instal·lacions, etc.; i despeses comunes com consum energètic
general, assegurança multirisc, material fungible, etc.

Els preus aprovats de les despeses de serveis no acadèmics són els que es
detallen seguidament i són vigents a partir de la data de la seva publicació en el
BOIB fins que es tornin a modificar.

Tipus de despeses

Costs fixos ordinaris: 350 euros per activitat

Costs variables ordinaris:
1 neteja/dia: 113,22 €
Hora diürna de servei tècnic: 16,00 €
Hora diürna de servei de consergeria: 16,00 €
Hora consum energètic: 42,00 €
Hora ordinària de vigilància/seguretat: 20,00 €

Costs variables extraordinaris:
Hora extraordinària de vigilància/seguretat: 40,00 €
Hora nocturna de vigilància/seguretat: 40,00 €
Hora nocturna de servei tècnic: 30,00 €
Hora diürna els dissabtes de servei tècnic: 30,00 €
Hora nocturna els dissabtes de servei tècnic: 30,00 €
Hora festiva de servei tècnic: 33,00 €
Hora nocturna de servei de consergeria: 30,00 €
Hora de servei de consergeria els dissabtes: 30,00 €
Hora festiva de servei de consergeria: 33,00 €

Costs dels instruments fixos
Ús del piano gran de cua Steinway & Sons: 360,00 €
Ús d’altres instruments per famílies instrumentals: 200,00 €

A.1. Bonificacions del pagament de despeses ordinàries de serveis

1. Les activitats organitzades pel Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma
estan exemptes de pagar les despeses ordinàries de serveis.

2. La Banda Municipal de l’Ajuntament de Palma està exempta de pagar
les despeses de serveis per fer-hi concerts.

A.2. Col·laboracions

A.2.1 Quant a les activitats organitzades directament per les conselleries
del Govern de les Illes Balears i les entitats que formen part del Patronat per al
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, s’han de fer
col·laboracions en relació amb els programes organitzats, programats i executats
per les conselleries i entitats i, en tot cas, han d’abonar els costs ordinaris fixos
i variables.

A.2.2 També s’han d’establir convenis amb la Banda Municipal de
l’Ajuntament de Palma, l’Orquestra Simfònica per mitjà de la Fundació per la
Música, la Coral Universitària i totes les entitats semblants, segons la proposta
d’aprovació del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música
i Dansa de les Illes Balears. En tot cas, han d’abonar els costs ordinaris fixos i
variables.

A.3 Altres reduccions per a activitats sense ànim de lucre

A.3.1 Totes les conselleries del Govern de les Illes Balears i les entitats
que formen part del Patronat per al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears disposen de la sala auditori i altres instal·lacions del
Conservatori per afavorir les activitats o les sol·licituds que tinguin caràcter
sense ànim de lucre i que considerin convenients, sempre que l’activitat la faci
i l’organitzi la mateixa entitat de caire benèfic o entitats o empreses alienes quan
l’activitat s’ajusti als objectius de l’entitat benèfica. En tot cas, l’entitat de caire
benèfic ha d’abonar els costs ordinaris fixos i variables.

Tan sols es pot aplicar aquesta reducció en el pagament de les activitats de
caire benèfic una vegada per any natural. Es pot sol·licitar i tenir-hi accés més
d’una vegada per any natural però pagant completament els costs i els lloguers. 

B. Preus del lloguer de sales: sala auditori i altres instal·lacions del con-
servatori

Els preus de lloguer de sales són els que s’estableixen per a l’ús temporal
de la sala auditori, la sala del cor, la sala d’orquestra i les sales de dansa, i els
preus aprovats per a aquests usos són els que es detallen a continuació:

Sala auditori: 2.500 €/dia - 1.400 € / mig dia
Sala d’orquestra: 900 €/dia - 500 € mig dia
Sala del cor: 900 €/dia - 500 € / mig dia
Sala de dansa: 900 €/dia - 500 € / mig dia

1. El preu de lloguer de la sala auditori per a institucions, entitats, asso-
ciacions, etc. per fer-hi activitats culturals, comercials, congressos, conferèn-
cies, cursos, concerts i altres és de 2.500 euros per dia o 1.400 euros per mig dia.

2. El preu de lloguer de la sala d’orquestra, la sala del cor i les sales de
dansa és de 900 euros per dia o 500 euros per mig dia

3. El preu de lloguer d’altres sales o espais del Conservatori, d’instru-
ments, etc. està sotmès a la cobertura econòmica dels serveis tècnics, de segu-
retat, de neteja, de consum energètic, d’afinacions, etc. que es generin o es pre-
vegi que es puguin produir.

4. A la facturació de lloguer de les sales, s’hi afegeix la quantitat corres-
ponent de despeses de serveis, i s’hi aplica l’IVA corresponent.

5. En aquests preus hi ha incloses les despeses fixes i el cost d’una nete-
ja.

B.1. Bonificacions del pagament de lloguer i despeses extraordinàries de
serveis

1. Les activitats organitzades pel Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma
estan exemptes de pagar el lloguer i les despeses extraordinàries de serveis.

2. La Banda Municipal de l’Ajuntament de Palma està exempta de pagar
el lloguer i les despeses extraordinàries de serveis per fer-hi concerts.

B.2. Col·laboracions

B.2.1 Pel que fa a les activitats organitzades directament per les conselle-
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ries del Govern de les Illes Balears i les institucions membres del Patronat de la
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears,
s’han d’establir col·laboracions amb els programes organitzats, programats i
executats per les conselleries i institucions.

B.2.2 També s’han d’establir col·laboracions amb la Banda Municipal de
l’Ajuntament de Palma, l’Orquestra Simfònica per mitjà de la Fundació per la
Música, la Coral Universitària i totes les entitats semblants segons proposta d’a-
provació del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears.

B.3 Altres reduccions per a activitats sense ànim de lucre

B.3.1 Totes les conselleries del Govern de les Illes Balears i les entitats
que formen part del Patronat per al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears disposen de la sala auditori i altres instal·lacions del
Conservatori per afavorir les activitats o les sol·licituds que siguin sense ànim
de lucre i que considerin convenients, sempre que l’activitat la faci i l’organitzi
la mateixa entitat de caire benèfic o entitats o empreses alienes quan l’activitat
s’ajusti als objectius de l’entitat benèfica.

Tan sols es pot reduir el pagament de les activitats sense ànim de lucre una
vegada per any natural. Es pot sol·licitar i tenir-hi accés més d’una vegada per
any natural però pagant completament el lloguer i els costs. 

Si l’activitat té per objectiu la recaptació de doblers, les conselleries tenen
la possibilitat de bonificar les entitats amb el 50% del lloguer dels espais. 

Totes les despeses que, per dur a terme l’activitat, es generin en concepte
de pagament de taxes de la Societat General d’Autors (SGAE) o altres drets
d’autor, són sempre, sense excepcions, a càrrec dels organitzadors de l’activitat,
per la qual cosa la Fundació pot exigir als organitzadors o sol·licitants de l’ús i
lloguer que presentin un document de conformitat de l’SGAE amb referència a
l’activitat.

C. Sol·licitud i forma d’abonament de despeses. Facturació i liquidació

L’ús de la sala auditori o d’altres instal·lacions s’ha de sol·licitar per escrit
a la Fundació, i s’ha d’indicar en la sol·licitud el tipus d’activitat, el dia i l’hora
de l’activitat, l’horari aproximat d’ocupació (assaigs, muntatge, proves…) i les
necessitats tècniques de muntatge. Cal fer la sol·licitud amb el formulari que
entregarà l’administració del Conservatori. Veure l’annex I.

La Fundació ha de decidir si n’atorga l’ús i ha de fer una estimació de les
despeses que es poden generar, les quals, una vegada quantificades, s’han de
comunicar a les persones interessades. Si estan conformes amb el pressupost,
cal firmar un conveni de cessió d’ús dels espais.

L’abonament d’aquest preu s’ha d’efectuar amb la presentació d’una fac-
tura de la Fundació a les persones sol·licitants, segons el procediment següent:

1. El total de la quantia econòmica expressada pel preu de lloguer resul-
tant més la quantia de les despeses de serveis ordinaris i extraordinaris s’ha d’in-
gressar abans de dur a terme l’activitat (un mínim de 5 dies d’antelació) en un
compte corrent de la Fundació.

2. En haver fet l’activitat, s’han de liquidar i facturar les despeses.

3. Si en haver reservat i compromès l’ús de la sala auditori o altres ins-
tal·lacions no s’utilitzin per causes no imputables a la Fundació, es facturarà el
100% del preu que s’hagi estimat.

4. Quan per causes de força major no s’utilitzin les sales, no hi haurà fac-
turació de despeses.

D. Atorgament de l’ús. Comissió Consultiva

L’ús de les instal·lacions del Conservatori està sotmès a les prioritats aca-
dèmiques, a la cobertura de serveis i a les possibilitats del calendari.

Quan les prioritats esmentades ho permetin, les sol·licituds d’ús i les pos-
sibles bonificacions s’han d’elevar a la Comissió Consultiva, formada pel vice-
president de la Fundació, un vocal del Patronat de la Fundació designat pel pre-
sident i el coordinador de la Fundació.

Una vegada que la Comissió Consultiva resolgui les sol·licituds, el coor-
dinador ho ha de comunicar a la persona interessada.

ANNEX I

SOL·LICITUD D’ÚS D’ESPAIS 

______________________________________________________, amb el
DNI _________________, en representació pròpia o de _______________
__________________________________, amb el CIF _______________,
domicili social a __________________________________________ CP
______________ de ____________________________________________,
província de __________________________, telèfons ________________,
___________________, fax _____________________ i correu electrònic
__________________________________________________.
SOL·LICIT:

L’ús de l’espai _________________________________________________
de l’edifici de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears, per a les dates ___________________________________
____________________________________________, per dur-hi a terme
l’activitat següent: ________________________________________, en els
horaris següents:

Entrada: _____________________________________________________
Muntatge: ___________________________________________________
Assaig: _____________________________________________________
Activitat: ____________________________________________________
Desmuntatge: _________________________________________________
Sortida del centre: _____________________________________________

A més, aquesta activitat generarà les necessitats tècniques següents (informar
si han de venir empreses externes):

Palma, ____ d _______________ de 20___

[Signatura]

......................................................

2. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, a l’efecte de publicitat. 

D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’article
43.1 de la Llei 50/2002, de fundacions, contra aquesta Resolució, que posa fi a
la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la
consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’en-
demà de la publicació; segons l’article 116 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, 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 administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la publicació.

Palma, 27 de maig de 2009

La consellera d’Educació i Cultura 
Bàrbara Galmés Chicón
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Num. 12295
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 29 de maig de
2009 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades
pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les
Illes Balears pel període 2007-2013, dins l’eix 3, tema prioritari
73  per al curs 2009-2010, per desenvolupar cursos d’aprenen-
tatge professional inicial per a ajuntaments i entitats locals
menors.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula a l’article 30,
els programes de qualificació professional inicial, destinats a alumnes majors de
setze anys, complits abans del 31 de desembre de l’any de l’inici del programa,
que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
amb l’objectiu que puguin aconseguir competències professionals pròpies d’una
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