
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 150

Acord del Consell de Govern de 2 de desembre de 2011 de desig-
nació de representants de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en les comissions bilaterals mixtes
de Programació, Seguiment i Control de sengles convenis signats
en data 21 de gener de 1998 i 12 de març de 2004, l’objecte dels
quals és instrumentar la col·laboració entre el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears en matèria de carreteres

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat
Autònoma la competència exclusiva en matèria de carreteres, ja que no hi ha al
seu territori vies integrades en la Xarxa d’Interès General de l’Estat.

Aquesta singularitat, derivada del fet insular i corroborada per la Llei
25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, va plantejar una sèrie de problemes
financers per a la realització d’obres d’infraestructures viària necessàries per
assegurar el desenvolupament de les comunicacions per carretera a l’arxipèlag
balear.

La Llei 12/1996, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per
a 1997, en la disposició addicional vint-i-setena, va disposar el següent:

A la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a compensació del fet
insular, tal com estableix l’article 138.1 de la Constitució i davant l’absència de
carreteres que integren la Xarxa de Carreteres de l’Estat, l’Administració de
l’Estat pot finançar determinats itineraris considerats d’interès general a aquest
efecte.

Aquest finançament, que és incompatible amb qualsevol altre del mateix
fi, s’ha de portar a terme mitjançant un conveni subscrit pel Ministeri de Foment
amb la comunitat autònoma corresponent, en el qual s’ha de fixar la relació d’o-
bres, els períodes d’execució, quantia i forma de finançament i s’ha de sotmetre
a l’aprovació del Consell de Ministres.

Per tot això, es va subscriure el dia 21 de gener de 1998, entre el Ministeri
de Foment i la Conselleria de Foment del Govern de les Illes Balears, un con-
veni de col·laboració per al finançament i l’execució d’obres de carreteres a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Transcorreguts prop de sis anys de desenvolupament d’aquell conveni, es
va produir un desfasament important entre les previsions del mateix i el ritme
real d’execució, i, per aplicació de les disposició de la Llei general pressupostà-
ria, les anualitats del conveni de 21 de gener de 1998 no consumides eren pres-
supostàriament irrecuperables, cosa que va fer que fos de summa importància
signar un nou conveni per reposar la situació al seu estat anterior, i així recupe-
rar les partides imprescindibles perquè es pogués escometre la millora d’in-
fraestructures viàries a les Illes Balears.

En conseqüència, en el marc dels acords existents entre el Govern estatal
i el Govern de les Illes Balears, es va subscriure, el 12 de març de 2004, un nou
conveni per recuperar les anualitats perdudes del conveni subscrit el 21 de gener
de 1998, el qual va incorporar els costs de les expropiacions, tot això sense que
implicàs la derogació del Conveni subscrit el dia 21 de gener de 1998, excepte
respecte a les actuacions recollides en el seu annex I.

La clàusula desena del conveni signat l’any 1998 i la clàusula vuitena del
signat l’any 2004 estableixen la constitució de sengles comissions bilaterals
mixtes de programació, seguiment i control. El conveni de l’any 1998 estableix
que la Comissió estarà integrada per dos representants del Ministeri de Foment,
un representant del Ministeri d’Hisenda, un representant de la Delegació del
Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un dels quals actuarà com
a secretari, i un representant de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la
Comunitat Autònoma. Per la seva part, el conveni de l’any 2004 estableix que
la Comissió estarà integrada per dos representants del Ministeri de Foment, un
representant del Ministeri d’Hisenda, un representant de la Delegació del
Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tres representants de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, un dels quals actuarà
com a secretari, i un representant del Consell Insular de Mallorca.

En aquest moment, atès el temps transcorregut des de la signatura dels

convenis esmentats i els resultats dels darrers comicis autonòmics, fet que ha
suposat una nova composició del Govern d’acord amb el que preveu el Decret
10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, i una nova estructura-
ció orgànica bàsica i de competències de les conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix el
Decret 12/2011, de 18 de juny, es fa necessari designar nous representants de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les comissions bilaterals mixtes de
programació, seguiment i control de sengles convenis.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Presidència,
en la sessió de 2 de desembre de 2011, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

‘Primer. Designar, en representació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per formar part de la Comissió Bilateral Mixta de
Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració subscrit el 21 de
gener de 1998 entre el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears, el
senyor Antoni Costa Costa, director general de Pressuposts i Finançament.

Segon. Designar, en representació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per formar part de la Comissió Bilateral Mixta de
Programació, Seguiment i Control del conveni de col·laboració subscrit el 12 de
març de 2004 entre el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears, les
persones següents:

- Sr. José Simón Gornés Hachero, conseller d’Administracions Públiques.
- Sra. Ana García Serrano, directora general de Patrimoni, Contractes i

Obres Públiques.
- Sra. Antonia Perelló Jorquera, directora de l’Advocacia de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears.

Tercer. Designar la senyora Antonia Perelló Jorquera, directora de
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè actuï com a
secretària de la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i Control
del conveni de col·laboració subscrit el 12 de març de 2004 entre el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears, i la senyora Ana García Serrano, direc-
tora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques, perquè la substitueixi
en l’exercici del càrrec en el cas d’absència.

Quart. Disposar que quan un vocal no pugui ser substituït pel suplent
corresponent de conformitat amb el que disposa aquest Acord, per absència o
impediment temporal d’ambdós, ha de designar per a la reunió en concret que
es tracti un substitut perquè el representi o ha de delegar el seu vot en un altre
membre de la Comissió.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè. Notificar aquest Acord al Ministeri de Foment i a les persones inte-
ressades.’

Palma, 2 de desembre de 2011 

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

Num. 26742
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 12
de desembre de 2011, de cessament i nomenament de nous mem-
bres, 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 de les Illes Balears estableix
la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.

L’article 9.2 de l’esmentat Decret Legislatiu 112/2001 disposa que els
vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats per ordre del
conseller competent en matèria d’educació, d’acord amb les propostes formula-
des pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament siguin deter-
minats. 

L’article 10, apartat g) de l’esmentat  Decret Legislatiu 112/2001 disposa
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que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals es la pèr-
dua de la condició de representant de l’organisme que els hagi proposat.

D’acord amb l’anterior, i atès el resultat de les eleccions autonòmiques,
locals i als consells insulars de 22 de maig de 2011,  els consells insulars,
l’Ajuntament de Palma de Mallorca i la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears han realitzat les  corresponents propostes de nomenament.

Tenint en compte aquestes propostes, el president del Consell Escolar de
les Illes Balears ha formulat les propostes de cessament i nomenament mitjan-
çant escrit de 9 de desembre de 2011, d’acord amb el que disposa l’article 17.o)
del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears.

Per tot això,  d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret
Legislatiu 112/2001, dict la següent

Ordre

Primer

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les perso-
nes que tot seguit s’indiquen agraint-los la seva col·laboració:

Grup j: Representants de l’Administració local

Ajuntament de Palma 
Titular  Sra. Maria Isabel González Carrasco
Suplent Sra. Joana Bardina Pujol.

FELIB Mallorca
Suplent Sr. Francesc Miralles Mascaro

FELIB Eivissa 
Titular Sra. Iranzu Fernández Prieto
Suplent Sra. Josefa Costa Ramon

Ajuntament de Formentera
Suplent Sra. Margalida Font Aguiló

Grup k: Consells Insulars:

Consell Insular de Mallorca
Titular Sr. Macià Garcies Salvà
Suplent Sra. Caterina Gelabert Perelló

Consell Insular de Menorca
Titular Sr. Joan Torres Faner
Suplent Sr. Joan Febrer Torres

Segon

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

Grup j: Representants de l’Administració Local

Ajuntament de Palma de Mallorca
Titular Sra. Ana Maria Ferriol Font
Suplent Sra. Sonia Valenzuela Van Moock-Chavez

Ajuntament de Formentera
Suplent: Vicenta Cervera Gomis

FELIB Mallorca
Suplent Sr. Joan Albertí Sastre

FELIB Eivissa  Formentera
Titular Sra. Eduvigis Sánchez Meroño
Suplent Sra. Maria Ribas Prats

Grup k: Consells Insulars:

Consell Insular de Mallorca
Titular Sra. Coloma Terrassa Ventayol
Suplent Sr. Jeroni Salom Munar

Consell Insular de Menorca
Titular Sra. Maria Nieves Baíllo Vadell
Suplent Sr. Fernando Vivó Truyols

La durada del seu nomenament serà la corresponent a la del membre del
Consell Escolar de les Illes Balears substituït.

Tercer

Aquesta Ordre té efectes el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 de desembre de 2011

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

— o —

Num. 26511
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 16
de desembre de 2011 per la qual es concedeixen ajudes per donar
suport a grups de recerca competitius

El dia 18 de juny de 2011 es va publicar, en el BOIB núm. 90, la Resolució
de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 10 de juny de 2011 per la qual
es convoquen ajudes de l’eix programàtic de recerca per donar suport a grups
d’investigació competitius del sistema d’innovació de les Illes Balears. 

D’acord amb el contingut dels decrets 10/2011, 11/2011 i 12/2011, de 18
de juny, del president de les Illes Balears, corresponen a la persona titular de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats les competències en matèria de
recerca i desenvolupament tecnològic.

Per això, d’acord amb el que estableix el punt 10 del annex 1 de la
Resolució esmentada i tenint en compte la proposta elevada per la Comissió
d’Oportunitat, d’acord amb l’acta de 21 de novembre de 2011, i les disponibili-
tats pressupostàries destinades a aquesta actuació, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es concedeixen 41 ajudes amb caràcter pluriennal per donar suport a
grups de recerca competitius. La distribució de les ajudes concedides s’ha dut a
terme d’acord amb l’informe i l’acta de dia 21 de novembre, emesos per la
Comissió d’Oportunitat, i d’acord amb la classificació de grups detallada en el
punt 6.4 del annex 1, de la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i
Justícia de 10 de juny de 2011: 

Grup 1. 4.000,00 euros per anualitat (2011, 2012 i 2013). Annex 1
Grup 2. 8.000,00 euros per anualitat (2011, 2012 i 2013). Annex 2
Grup 3. 12.000,00 euros per anualitat (2011, 2012 i 2013). Annex 3
Grup 4. 16.000,00 euros per anualitat (2011, 2012 i 2013). Annex 4

El període d’aplicació de l’ajuda és com a màxim de tres anualitats.

Segon

Les sol·licituds que han estat denegades per manca de disponibilitat pres-
supostària, d’acord amb la quantitat disponible assignada a aquesta convocatò-
ria, figuren en l’annex 5.

Tercer

Les persones investigadores responsables dels grups competitius que no
han comunicat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat que accepten
l’ajuda en un termini de 10 dies comptadors a partir de la notificació, d’acord
amb el que estableix el punt 11 de l’annex 1 de la Resolució de la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia de 10 de juny de 2011, figuren en l’annex 6.

Quart

En un termini no superior a un mes des de l’acabament de cada anualitat,
el responsable del grup d’investigació ha d’enviar un informe anual a la
Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del coneixement. Així
mateix, una vegada finalitzades les tres anualitats de l’ajuda, s’ha d’enviar un
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