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qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 6 de febrer de 2012
Palma, 10 de febrer de 2012
El director general
Juan José Bestard Perelló
Per delegació de la consellera de Salut, Família i Benestar Social (BOIB núm.
48/2008)

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
—o—

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 2776
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de
febrer de 2012 de cessament i nomenament de determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 2826
Acord del Consell de Govern de 10 de febrer de 2012 pel qual es
nomenen els representants de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda
D’acord amb els articles 125 i 126 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears és l’òrgan bilateral de relació entre ambdues
administracions en matèries fiscals i financeres, i està integrada per un nombre
igual de representants de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 31 d’agost de 2007 es varen
nomenar els representants de la Comunitat Autònoma en la Comissió esmentada.
En aquest moment, després dels darrers comicis autonòmics, la nova
composició del Govern que preveu el Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, i l’estructuració orgànica bàsica i de competències de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que estableix el Decret 12/2011, de 18 de juny, fan necessari deixar
sense efecte l’Acord esmentat.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, en la sessió de 10 de febrer de 2012
adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Deixar sense efecte l’Acord del Consell de Govern de 31 d’agost
de 2007 pel qual es varen designar els representants de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears que havien de formar part de la Comissió Mixta d’Economia
i Hisenda entre l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també
els acords de modificació.
Segon. Nomenar per formar part de la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda entre l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els representants següents:
¾ Com a president de la representació de les Illes Balears, el senyor José
Ignacio Aguiló Fuster, vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, que actuarà rotatòriament com a president de la Comissió Mixta.
¾ Antonio Gómez Pérez, conseller de Presidència.
¾ Gabriel Company Bauzá, conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
¾ Antoni Costa Costa, director general de Pressuposts i Finançament.
¾ Justo Alberto Roibal Hernández, director de l’Agència Tributària de les
Illes Balears.
¾ Maria Marquès Caldentey, interventora general.

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.
D’acord amb aquesta normativa, i tenint en compte les propostes rebudes,
el president del Consell Escolar de les Illes Balears, mitjançant un escrit de 31
de gener 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).
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 COAPA:
Titular: Sr. Antonio Pomar Bofill
Suplent: Sra. M. de los Desamparados Calvo Vila
Grup f: representants de les organitzacions sindicals
En representació de la FETE-UGT:
Titular: Sra. Joana Maria Alorda Fiol
Suplent: Sra. Maria Antònia Palmer Tous
Grup i: presidents dels consells escolars insulars

Tercer. Sens perjudici d’allò que, si escau, estableixi el reglament intern,
a instància del president de la representació de les Illes Balears qualsevol vocal
podrà ser substituït pel titular del càrrec més adequat per al coneixement dels
assumptes per tractar en cada convocatòria.
Quart. Nomenar secretària de la representació de les Illes Balears en la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat i la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears la senyora Isabel M. Serna Benbassat, secretària general de
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.
Cinquè. Notificar aquest Acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.

Pel Consell Escolar de Menorca:
Titular: Sr. Amador Alzina Sans
Suplent: Sr. Pere Alzina Seguí
Segon
Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que s’indiquen tot seguit:
Grup b: representants dels pares i mares d’alumnes
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En representació de la COAPA:
Titular: Sra. Concepción Romero Álvarez
Suplent: Sr. Ramon Roca Mérida
Grup f: representants de les organitzacions sindicals
En representació de la FETE-UGT:
Titular: Sr. Alejandro Benito Claramunt
Suplent: Sra. Carmen Santamaría Pascual
Grup i: presidents dels consells escolars insulars
Pel Consell Escolar de Menorca:
Titular: Sr. Bartomeu Cañellas Colom
Suplent: Sra. María Dolores Tronch Folgado
Tercer
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, 8 de febrer de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
Num. 2728
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 1 de febrer de
2012 per la qual es concedeixen ajuts per a transport i/o beques
per a persones amb discapacitat adreçats a treballadors prioritàriament desocupats que participen en programes específics de
formació per a col·lectius vulnerables
Fets
1.Les persones que s’indiquen en l’annex adjunt, com a alumnes de programes específics de formació adreçats a col·lectius vulnerables, han presentat
sengles sol·licituds d’ajuts per a transport i/o de beques per a persones amb discapacitat, en el marc de la Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 18
d’octubre de 2010 (BOIB núm152, de 21 d’ octubre).
2.Aquestes persones han presentat les sol·licituds dins el termini corresponent i juntament amb la documentació requerida en l’apartat 1 de l’annex 2
de la Resolució esmentada.
Fonaments de dret
1.El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) va ser creat mitjançant
la Llei 7/2000, de 15 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), modificada per la
Llei 8/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186, de 30 de desembre), i per la
Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2010 (BOIB núm. 189, de 29 de desembre). La finalitat del SOIB és planificar, gestionar i coordinar les polítiques d’ocupació, amb
funcions concretes d’informar, orientar i mitjançar en el mercat laboral, així
com de fomentar l’ocupació en tots els vessants i de desenvolupar la formació
professional per a l’ocupació.
2.D’acord amb els apartats g i y de l’article 15.2 del Decret 30/2001, de
23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (BOIB núm. 28, de 6 de març), modificat pel Decret 9/2005, de 28 de
gener (BOIB núm. 17, d’1 de febrer), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del Servei, així com
concedir ajuts i subvencions.
3.La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE
núm. 276, de 18 de novembre, i suplement en català del BOE núm. 23, de 24 de
novembre), té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions
atorgades per les administracions públiques.
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4.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per
objecte determinar el règim jurídic de les subvencions la gestió de les quals
correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a
les entitats públiques que en depenen.
5.L’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 7 de març de 2008
(Ordre TAS/718/2008), per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23
de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió de subvencions públiques destinades a finançar-la (BOE núm. 67,
de 18 de març).
6.El Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel que es regula la concessió
directa de determinades subvencions en els àmbits de l’ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 7 d’abril, i suplement en català
del BOE núm. 9, de 17 d’abril).
7.L’Ordre del conseller de Treball i Formació d’11 de juliol de 2000
(BOIB núm. 91, de 25 de juliol) regula, en l’àmbit de les Illes Balears, els ajuts
per a transport que estableix l’article 6.1 del Reial decret 631/1993, de 3 de
maig.
8.Mitjançant la Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 18 d’octubre de 2010 (BOIB núm. 152, de 21 d’octubre), es convoquen els alumnes
dels cursos perquè presentin sol·licituds d’ajuts per a transport i/o de beques
adreçades a persones desocupades amb discapacitat. L’apartat 4 de l’annex 2
regula els imports dels ajuts per a transport i de les beques per a persones amb
discapacitat.
9.D’acord amb l’article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència
d’una determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra justificació
que l’acreditació d’aquesta situació, prèviament a la concessió, per qualsevol
mitjà admissible en dret, sense perjudici dels controls que es puguin establir per
verificar-ne l’existència.
10.El Decret llei 4/2011, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 7/2000
(BOIB núm. 119, de 6 d’agost), disposa que el SOIB queda adscrit a la conselleria competent en matèria d’educació.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.Concedir una subvenció en concepte d’ajut per a transport i/o de beques
per a persones amb discapacitat a les persones que figuren en l’annex, com a treballadors desocupats, en els termes següents:
a)Ajuts per a transport:
- L’import total de l’ajut per a transport que correspon a cada alumne s’ha
de calcular d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’annex 2 de la Resolució
de la consellera de Turisme i Treball de 18 d’octubre de 2010: 4,50 euros per dia
d’assistència, quan el centre en el qual s’imparteix la formació radiqui en un
municipi diferent al del domicili que consta en la targeta de demanda d’ocupació de l’alumne; 1,50 euros per dia d’assistència quan el centre en el qual s’imparteix la formació i el domicili de l’alumne que consta en la targeta de demanda d’ocupació radiquin en el mateix municipi.
- Es considera darrer domicili de l’alumne el que consta en la seva targeta de demanda d’ocupació, el qual ha de coincidir amb el que figura en la
sol·licitud.
- Els beneficiaris dels ajuts per a transport que incorrin en més de tres faltes d’assistència mensuals no justificades a cada acció formativa perdran el dret
a percebre l’ajut, d’acord amb l’article 28.3 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de
març.
- Els beneficiaris no poden percebre l’import de l’ajut corresponent als
dies lectius en què no hagin assistit al curs, amb independència que aquesta
absència s’hagi justificat o no, d’acord amb el punt 1.3 de l’annex 2 de la
Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 18 d’ octubre de 2010.
b)Beques per a persones amb discapacitat:
- L’import total de la beca és de 5,50 euros per dia lectiu d’assistència,
d’acord amb el que estableix el punt 4 de l’annex 2 de la Resolució de la con-

