
ment dels requisits d’aturat de llarga durada i de no cobrar prestacions i/o sub-
sidis d’atur.

Setè. Concessió dels ajuts.

7.1 L’òrgan competent per instruir el procediment és el director del SOIB,
el qual ha de dur a terme d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries
per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’hagi de
pronunciar la resolució.

7.2.La beca i els ajuts es concedeixen en règim de concessió directa mit-
jançant una resolució de la  presidenta del SOIB .

7.3.La resolució s’ha de publicar en el BOIB i al tauler d’edictes del
SOIB.

7.4. El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de sis
mesos, comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud d’ajuts, de con-
formitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Una
vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat una resolució
expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada. 

Vuitè. Justificació de l’aplicació dels fons i pagament

8.1. La justificació del dret al cobrament dels ajuts que estableix aquesta
Resolució s’ha de dur a terme mitjançant l’assistència efectiva de l’alumne al
curs, que es comprova per les llistes de control d’assistència, signades deguda-
ment que el centre de formació remetrà al SOIB. 

8.2. El SOIB ha de fer efectiu el pagament de forma mensual.

8.3. Als efectes de calcular l’import de l’ajut de l’article 25 de l’Ordre
TAS 718/2008, de 7 de març es computaran els dies d’assistència efectiva a l’ac-
ció formativa. Es consideren dies d’assistència efectiva els dies en què els alum-
nes assisteixin a les pràctiques no laborals.

Novè. Revocació i reintegrament
Constituirà causa de baixa  del curs i pèrdua del dret a percebre la beca

per l’ocupació incórrer en més de tres faltes d’assistència no justificades al mes
en cada acció formativa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Turisme i
Treball  en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen l’article
57 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 116 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos compta-
dors des de l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 14 de març de 2011

La consellera de Turisme i Treball,
Presidenta del SOIB

Joana M. Barceló Martí

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5613

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de març de
2011, per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de
les Illes Balears 

Atès que l’article 10 de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears
regula que cada dos anys s’ha de renovar la meitat de cada un dels grups, amb
l’excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per

excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per períodes succes-
sius.

Atesa la resposta del conseller d’Educació i Cultura, a la consulta del
President del Consell Escolar de les Illes Balears, sobre la representativitat d’en-
titats o organismes que es desprèn de l’article 11 del Reglament d’organització
i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Ateses les propostes de nomenaments realitzades per cadascuna de les
entitats i organismes que tenen consellers i conselleres que han de ser renovats.

Atesa la proposta de substitució de representants, titulars i suplents que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 9 de març de 2011,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, i el
punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i fun-
cionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent: 

Per tot això, dict la següent

Ordre

1. Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les per-
sones que tot seguit s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears:
En representació de l’STEI-i: 
- Titular         Pere Pau Cintes Gener

- Suplent        Maria Antònia Font Gelabert

Grup g: Representants de les organitzacions patronals:
En representació de CECE Balear:
- Suplent        Josep Maria Balaguer Poblet

Grupo l : Representants de la Universitat de les Illes Balears: 
- Titular         Miquel Francesc Oliver Trobat 
- Suplent Josep Antoni Pérez Castelló 

Grupo n : Representants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats: 
- Titular         Ferran Tarongí Vilaseca 
- Suplent Llúcia Llompart Coll 

2. Nomenar com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears,
les persones que tot seguit s’indiquen:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears:
En representació de l’STEI-i: 
- Titular Maria Antònia Font Gelabert

- Suplent                     Francesc Xavier Alomar Novilla

Grup g: Representants de les organitzacions patronals:
En representació de CECE Balear:
- Suplent        Víctor Manuel Castillo Sans

Grup l : Representants de la Universitat de les Illes Balears: 
- Titular         Martí Xavier March Cerdà 
- Suplent Maria Lluïsa Mir Pozo 

Grupo n : Representants del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats: 
- Titular        Guillem Estarellas Valls 
- Suplent       Francisca Trias Company 

3. Renovar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, d’a-
cord amb la possibilitat de nova designació per períodes successius tal i com
preveu l’article 10.1 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, a les per-
sones que tot seguit s’indiquen:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears:

En representació de l’STEI-i:
- Titular        Edelmiro Fernández Otero  
- Suplent      Maria Cecília Plaza Nieto 
- Titular        Maria de les Neus Santaner Pons  
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- Suplent                     Ramón Mondéjar Coll

- Titular                      Gabriel Caldentey Ramos  

- Suplent                     Catalina Vanrell Berga

En representació de FETE-UGT:
- Titular         Bernardí Recio Palou  
- Suplent Carme Santamaría Pascual

Grup b: Representants dels pares i mares d’alumnes: 
En representació de COAPA-Balears:
- Titular  Fernando Martín Martínez  
- Suplent       Margarita Janer Forteza
- Titular  Antoni Pomar Bofill  
- Suplent       María de los Desamparados Calvo Vila

En representació de FAIB:
- Titular                      Juana Cristina Fiol Fluixà  
- Suplent       Francisco Picó Estela

En representació de CONFAECIB:
- Titular                      Javier Blas Guasp  
- Suplent       María de la Concepción Moragues de Oleza

Grup e: Representants dels titulars de centres privats:
En representació de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes Balears:
- Titular Margalida Moyà Pons  
- Suplent      Miquel Balle Palou

Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
En representació de CCOO:
- Titular Rafael Pons Campos
- Suplent          Olga Olivé Olivé

Grup g: Representants de les organitzacions patronals:
En representació de CECE Balear:
- Titular          Magdalena Mateu Gelabert

Grup h: Representants de la conselleria competent en Educació:
- Titular         Francesc Arbona Quetglas  
- Suplent       Susanna Pla Manel-Rimbau
- Titular         María  Asunción Alarcón Bigas  
- Suplent       María  Jesús Romero Amengual

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la FELIB (municipis de Mallorca):
- Titular Joan Carles Verd Cirer   
- Suplent Francesc Miralles Mascaró

En representació de la FELIB (municipis d’Eivissa):
- Titular Irantzu Fernández Prieto               
- Suplent Josefa Costa Ramón

Grup k: Representants dels consells insulars:
En representació del Consell de Mallorca:
- Titular Macià Garcias Salvà
- Suplent Caterina Gelabert Perelló

En representació del Consell d’Eivissa:
- Titular            Marià Torres Torres
- Suplent Vicent Tur Torres

Grup m: Personalitats de prestigi reconegut:
- Titular Pere Carrió Villalonga
- Titular Graciliana Pascual López

Grup o: Representants de les cooperatives de l’ensenyament:
- Titular Enric Pozo Mas  
- Suplent Francesc Xavier Seguí Gelabert

4. Tal com es preveu a l’article 10 Llei 11/2000 de 13 de desembre de
modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de Consells Escolars de les
Illes Balears i a l’article 9 del Reglament del Consell Escolar de les Illes

Balears, la duració del nomenament dels consellers serà per un període de qua-
tre anys, sens perjudici dels canvis que hi puguin produir-se, d’acord amb l’ar-
ticle 10 del citat Reglament.

Disposició final.

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma,  9 de març de 2011

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

Num. 5614
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de març de
2011, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i
suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de Consells Escolars estableix la composició del
Consell Escolar de les Illes Balears.

Considerant  l’escrit rebut de l’STEI-i en relació al nomenament de nous
membres, titulars i suplents del Consell Escolar de les Illes Balears en substitu-
ció d’anteriors membres representants de l’esmentada entitat. 

Atesa la proposta de substitució de representants, titulars i suplents que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 9 de març de 2011,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, i el
punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i fun-
cionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent: 

ORDRE

Article 1. 
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, les perso-

nes que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenya-
ment  no universitari de les Illes Balears:

En representació de l’STEI-i: 
- Titular         Francesca Rigo Pons
- Suplent             Paulí Aguiló Vicente

Article 2.
Nomenar membre del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que

a continuació es relacionen:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenya-
ment  no universitari de les Illes Balears:

En representació del STEI-i: 
- Titular           Paulí Aguiló Vicente
- Suplent            Francesca Rigo Pons

Article 3. 
La durada del seu nomenament serà la corresponent a la del membre del

Consell Escolar de les Illes Balears substituït.

Disposició final.

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 de març de 2011

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —
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