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obtingut prèviament l'aprovació d'aquesta Conselleria, així com la desviació de
les subvencions o la seva aplicació diferent a les previstes per la norma, determinen l’anul·lació de l'acord de subvenció.
Article 10.- Comissió d’Avaluació
D'acord amb el que disposa l'article 9 de l’ordre de 6 de març de 2003, la
Comissió d'Avaluació per a examinar les sol·licituds d'ajudes dels programes de
subvencions d'aquesta convocatòria està composta per:
-President: El secretari general de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia
-Secretari: El Director General de Comerç
-Vocals:
- Un funcionari del Servei de Comerç.
- Un funcionari del Servei de Promoció Industrial.
- Un funcionari del Departament de Gestió de Recursos de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia
- Un funcionari del Servei de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia
- Un funcionari instructor dels expedients que s'avaluïn, que tindrà veu
però no vot.
Disposició final
Aquesta resolució entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en
el butlletí oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de gener de 2004
El Conseller de Comerç, Indústria i Energia
José Juan Cardona
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1103
Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es disposa
el començament d’activitats de l’empresa pública Institut
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes
Balears –IBISEC.
La disposició addicional cinquena de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, va autoritzar al Govern de les
Illes Balears a crear una empresa pública, amb personalitat jurídica pròpia,
sense forma societària, adscrita a la Conselleria d’Educació i Cultura, amb
l’objecte de gestionar i dur a terme obres de construcció, reforma i manteniment
de centres docents i d’infrastructures culturals de titularitat o gestionades per
la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també la prestació dels serveis
necessaris pel seu bon funcionament.
El Consell de Govern, en la seva sessió de dia 16 de gener de 2004, mitjançant del Decret 4/2004, va crear l’empresa publica Institut d’infraestructures i serveis educatius i culturals de les Illes Balears –IBISEC-, i n’aprovà els
seus estatuts.
La disposició final segona d’aquest decret, disposa que el començament
activitats de l’esmentada empresa, es durà a terme mitjançant Ordre del conseller d’Educació i Cultura.
Pel que s’exposa, i d’acord amb els preceptes legals i reglamentaris
esmentats dict la següent
ORDRE
Article 1. Es disposa que l’empresa publica “Institut d’infraestructures i
serveis educatius i culturals de les Illes Balears –IBISEC-“, començarà les
seves activitats el dia 30 de gener de 2004.
Disposició Final. Aquesta Ordre vigirà des de l’endemà de la seva publicació.
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embre del mateix any s'aportà a l'expedient la documentació necessària per
accedir al canvi de titularitat.
Atès que, consultats els antecedents de què disposa la Direcció General de
Planificació i Centres, resulta que la titularitat del centre figura a nom de les
“Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia”.
Atès que, mitjançant document de Cessió de titularitat de data 14 de
novembre de 2003, Sor Margarita Femenías Crespí, en nom i representació de
la Congregación de Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia, cedeix els
drets d’educació de què és titular dita entitat i que li corresponen al centre privat d’educació infantil CEI Sant Francesc d’Assís, a efectes de direcció, gestió
i administració, a favor de la Fundació Xafer.
Atès que l'esmentada fundació va ser constituïda mitjançant escriptura
autoritzada davant el notari de les Illes Balears, Sr. Álvaro Delgado Truyols,
amb el número 3.920 del seu protocol, en data 2 de novembre de 2001.
Atès que l’expedient compleix amb els requisits exigits per la normativa
vigent, en concret per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre de 2002
(BOE del 24), de qualitat de l’educació; del RD 827/2003, de 27 de juny (BOE
del 28), que estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4), reguladora del dret
a l’educació; Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic
de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; Reial decret
332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris i Reial decret
1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de 1998), sobre traspàs de
funcions i serveis de l’Administració Civil de l’Estat a la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Atès que s'han complit en el present expedient tots els tràmits procedimentals exigits per la normativa vigent en aquesta matèria.
Atès que s'ha acreditat suficientment, mitjançant el document de cessió i
subrogació i l’escriptura de constitució de la fundació, el canvi de titularitat que
s'autoritza per aquest acte, de conformitat amb l'article 14.1 del Reial decret
332/1992, de 3 d'abril (BOE del 9).
Atès que l’esmentat canvi de titularitat, d’acord amb el que estableix l’article 13.1 g) de l’esmentat Reial decret 332/1992, comporta la modificació de
l’autorització del centre i que, d’acord amb l’article 14.1 del mateix Decret,
l’autorització de la modificació correspon al conseller d’Educació i Cultura.
Per això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de la
Direcció General de Planificació i Centres, dict la següent
RESOLUCIÓ
Article 1. Autoritzar el canvi de titularitat del centre privat d'educació
infantil, CEI Sant Francesc d’Assís, domiciliat al carrer de la Muntanya, núm.
383-385 baixos, des Pil·larí, Palma, que, en endavant, serà ostentada per la
Fundació Xafer que, com a cessionària, queda subrogada en la totalitat dels
drets, obligacions i càrregues que afectin el centre del qual es reconeix la titularitat i, molt especialment, les relacionades amb les ajudes i els préstecs que el
centre pogués tenir concedits per l'Administració educativa, com també les derivades de la seva condició de centre concertat en educació infantil, primària i
secundària, aquelles que li corresponen en l'ordre docent i les que es derivin de
la legislació laboral vigent.
Article 2. La modificació de la titularitat no afectarà el règim de funcionament del centre.
Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim
jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o
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 del dia següent al de la notificació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de las Illes Balears.
Palma, 16 de gener de 2004

Palma, 27 de gener de 2004.
Francesc Fiol i Amengual
Conseller d’Educació i Cultura.

El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc Fiol i Amengual
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Num. 747
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de gener
de 2004, per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre
privat d'educació infantil, "CEI Sant Francesc d’Assís” des
Pil·larí, Palma.
Vist l’expedient iniciat a instàncies del Sr. Marc González Sabater, com a
secretari de la Fundació Xafer, entitat titular del centre privat d'educació infantil CEI Sant Francesc d’Assís, de Palma, domiciliat al carrer de la Muntanya,
núm. 383-385 baixos, des Pil·larí, en sol·licitud de canvi de titularitat.
Atès que la sol·licitud va ser presentada a la Direcció General de
Planificació i Centres en data 9 de desembre de 2003, i que, amb data 30 de des-

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 710
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 15 de gener de
2004, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions aplicables als règims d’ajudes al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i de
Garantia Agrícola (FEOGA), als règims d’ajuda directa en el
marc de la política agrícola comuna i determinats règims d’ajuda als agricultors
Pel Decret 162/2000, de 22 de desembre, es varen aprovar les condicions
generals de les ajudes derivades del Programa regional de desenvolupament

