
2. L�Ordre d�11 de febrer de 2002, per la qual es modifica l�Ordre de 13
d�abril esmentada, estableix l�import dels mòduls segons el seu nivell.

Forma de pagament
1. L'abonament de l'import de la subvenció als titulars dels centres

col·laboradors, d'acord amb el que s�estableix en l�article 10 de l'Ordre de 13
d'abril de 1994, s'ha d�efectuar havent justificat prèviament l�acabament del curs
i les despeses efectuades.

2. Així mateix, prèviament al pagament el beneficiari ha d'acreditar que
està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat
Social.

3. La resolució de concessió podrà autoritzar una bestreta fins a un màxim
del 65% de l'import total de la subvenció concedida. A aquests efectes, i amb
caràcter general, els creditors per tal de rebre els pagament anticipats hauran de
constituir aval bancari suficient, per un import mínim del 125% de les quanties
anticipades, davant la Direcció General del Tresor i Política Financera de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual s�haurà d�assegurar de la seva
suficiència formal. L�aval serà de durada indefinida, i romandrà vigent fins que
l�òrgan competent n�autoritzi la cancel·lació o devolució,  d'acord amb el que
s�estableix en l�article 24 (apartats 1 i 2) del Decret 77/2001, d'1 de juny (BOIB
núm. 70, de 12 de juny), de desplegament de determinats aspectes de la Llei
1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les lleis
de pressuposts del Govern de les Illes Balears.

Així mateix, aquesta resolució podrà també eximir als beneficiaris de la
constitució d�aquestes garanties en els termes prevists a l�article 24.2.a) del
Decret 77/2001, d'1 de juny, abans esmentat.

Documentació per a la justificació de l�ajut
En el termini d�un mes, comptador des de l�acabament del curs, el centre

col·laborador ha de presentar tota la documentació justificativa de les despeses
efectuades, d�acord amb el que disposen els articles 11.4 i 21 e) de l�Ordre de
13 d�abril de 1994. En aquest cas, s�han d�utilitzar els impresos CC3E que figu-
ren a l�annex III de l�Ordre.

Compatibilitat amb altres ajuts
L�import de les subvencions objecte d�aquesta resolució no pot ser, en cap

cas, d�una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts
d�altres administracions públiques o d�ens públics o privats, nacionals o inter-
nacionals, superi el cost de l�activitat que desenvolupa el beneficiari.
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Num. 18746
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 03-10-2003, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu del
�Grup d�Empreses�: �FCC, S.A.� i �F.C.C.-Medio Ambiente,
SA�, de Menorca. 

Referència:
Secció d�Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 107 (Llibre 3, assentament 3).
Codi del conveni: 07/02193.-

La representació legal empresarial i la dels treballadors de les empreses:
-�FCC, S.A.� i �F.C.C.-Medio Ambiente, SA� (Illa de Menorca),
han subscrit el seu Conveni Col·lectiu, i n�he vist l�expedient, i d�acord

amb l�art. 90.3 de l�Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de
maig, i l�art. 60 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 (BOE del 14.01.99);

R E S O L C:

1.- Inscriure�l al Llibre de registre de convenis Col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n�informi a la comis-
sió negociadora.

2.- Publicar aquesta resolució i l�esmentat conveni en el BOIB.

Palma, 3 d�octubre de 2003 

La directora general de Treball i Salut Laboral.
Margalida G. Pizà Ginard

(Vegeu-ne l�annex a la versió castellana)
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18800

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de setembre de
2003, de modificació de l'Ordre de 13 d'agost de 2003, de cessa-
ment i nomenament dels vocals del Consell Escolar de les Illes
Balears.

L'article 9. 1 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 esta-
bleix la composició del consell Escolar de les Illes Balears i en els apartats h) i
m) de l'article es preveu el nomenament per part del conseller competent en
matèria d'Educació de tres representants de la conselleria i quatre representants
elegits d'entre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l'educació.

Per tal de donar compliment el que disposa l'esmentat article 9.1 apartats
h) i m) del Decret Legislatiu 112/2001, el conseller d'Educació i Cultura mit-
jançant l'Ordre de 13 d'agost de 2003, (BOIB núm. 21 de 28-08-2003) va pro-
cedir el cessament i nomenament dels esmentats representants.

En l'esmentada Ordre de 13 d'agost, es van produir uns errors en la trans-
cripció dels noms dels representants i a més no es va determinar la substitució
corresponent a cada un d'ells, per tal de considerar la seva renovació en com-
pliment del que disposa l'article 10 del Decret Legislatiu 112/2001; cal, per tant,
corregir i aclarir els esmentats aspectes;

Per això, i de conformitat amb la normativa exposada, dict la següent:

ORDRE

Article únic
Es modifica l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 13 d'agost de

2003, de cessament i nomenament dels vocals del Consell Escolar de les Illes
Balears. Els articles primer i segon de l'esmentada Ordre queden redactats de la
següent manera: 

Article primer
Formalitzar el cessament i nomenar en la seva substitució als consellers

titulars del Consell Escolar de les Illes Balears que es relacionen a continuació:

Personalitats de prestigi reconegut, cessar i anomenar amb aquest ordre:

Cessament Nomenament en substitució

Bernat Sureda García Jaume Oliver Jaume
Pilar Benejam Arguimbau Joan Francesc Romero Valenzuela
Amador Alzina Sans Joan Martorell Trobat
Melciòn Rosselló Simonet Miquel Vives Madrigal

Representants de l'Administració educativa, cessar i nomenar amb aquest
ordre:

Cessament Nomenament en substitució

Catalina Noguera Nicolau Miguel Angel Mansilla Rodríguez
Pere A. Segura Cortès Carmen Oliver Arellano
Mariano Serra Planells Jordi Llabrès Palmer

Secretari: Nicolau Josep Maria Salom Sancho

Disposició Final
Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el

BOIB

Palma, 30 de setembre de 2003

El conseller d'Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 18720

Ordre de la consellera de Salut i Consum, de 26 de setembre de
2003, per la qual es crea la comissió per a l�ús racional del medi-
cament.

L�ús clínicament incorrecte, no efectiu, i econòmicament no adequat dels
medicaments és un problema generalitzat; no obstant, moltes pràctiques d�uti-
lització inadequada només són observades davant l�agudització de les restric-
cions pressupostàries i el desabastiment dels medicaments. 

La necessitat de promoure l�ús racional dels medicaments no descansa tan
sols en raons financeres, ja que el seu ús apropiat presenta un doble component:
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