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Num. 59 EXT.

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 7442
Correcció d’errada tipogràfica del Decret 23/2007, de 30 de març
de 2007, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als
centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Havent-se advertit un error tipogràfic a la publicació del Decret 23/2007,
de 30 de març de 2007, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als
centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 48 de 31 de març,
es transcriu a continuació la rectificació següent:
A la versió catalana al segon paràgraf de l’exposició de motius
On diu
‘L’Estatut d’autonomia, LO 2/1983, de 25 de febrer, i reformat per la LO
9/1994, de 24 de març, estableix a l’article 36.2 que correspon a la Comunitat
Autònoma la competència del desenvolupament legislatiu i execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats,
sense perjudici de les facultats que atribueix a l’Estat el número 30 de l’apartat
1 de l’article 149 de la Constitució espanyola i de l’alta inspecció per al seu
compliment i garantia.’
Ha de dir
‘La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de Reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix a l’article 36.2 que correspon a la
Comunitat Autònoma la competència del desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjudici de les facultats que atribueix a l’Estat el número 30 de
l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució espanyola i de l’alta inspecció per
al seu compliment i garantia.’
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local, iniciatives locals d’ocupació i estudis de mercat i campanyes de promoció local) que regula l’Ordre ministerial de 15 de juliol de 1999 abans indicada.
La disposició addicional segona de l’Ordre TAS/816/2005 estableix que
les comunitats autònomes que hagin assumit el traspàs de la gestió que hagi dut
a terme el servei públic esmentat en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació
han d’adaptar el que estableix l’Ordre a les peculiaritats derivades de la seva
pròpia organització i a la normativa aplicable en el seu àmbit territorial.
El Reial decret 1268/2001, de 29 de novembre, de traspàs a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de la gestió realitzada per l’Institut Nacional
d’Ocupació en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació (BOE núm. 291, de
5 de desembre), preveu la transferència de les actuacions de gestió i control de
les subvencions i els ajuts públics de la política d’ocupació que atorga
l’Administració de l’Estat per mitjà del Servei Públic Estatal d’Ocupació, entre
els quals figuren els que regula l’Ordre de 15 de juliol de 1999 ja esmentada. La
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la seva banda, en va assumir la
transferència mitjançant el Decret 136/2001, de 14 de desembre, d’assumpció i
distribució de les competències transferides per l’Administració de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de gestió del treball, de l’ocupació i de la formació (BOIB núm. 155, de 27 de desembre).
La disposició addicional primera del Decret 107/2004, de 28 de desembre,
de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les
direccions generals adscrites al seu Departament (BOIB núm. 187 ext., de 31 de
desembre), estableix que les competències referides a les subvencions objecte
d’aquesta convocatòria, les passa a exercir la Conselleria de Treball i Formació.
L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB
núm. 73, de 12 de maig) estableix les bases reguladores de les subvencions en
matèria de treball i formació; en l’article 1.2, apartat 32, disposa que podrà ser
objecte de subvenció la realització d’estudis de mercat i de campanyes de promoció d’ocupació local.
D’acord amb l’article 14.2 del 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), quan la selecció dels possibles beneficiaris s’hagi de fer en
règim de concurrència, el procediment s’ha d’iniciar sempre d’ofici, mitjançant
una convocatòria.

Palma, 10 d’abril de 2007
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 6892
Resolució del conseller de Treball i Formació de 30 de març de
2007 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per dur a terme
estudis de mercat i campanyes de promoció de l’ocupació local
per a l’exercici de 2007
En matèria de polítiques d’ocupació, la Unió Europea recomana als estats
membres que comptin amb instruments d’actuació de caràcter territorial, tant
regional com local. Com a instruments d’actuació de caràcter local, s’han d’assenyalar els estudis de mercat i les campanyes per a la promoció local, els quals
es configuren com a eines que permeten als ens locals i a les entitats que en
depenen analitzar les potencialitats de desenvolupament, diagnosticar i planificar estratègies, acomplir accions i difondre totes les actuacions que es fan i que
tenen repercussió directa en el creixement econòmic i en la generació d’ocupació.
L’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 15 de juliol de 1999 per
la qual s’estableixen les bases reguladores de concessió de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local i l’impuls dels projectes i les
empreses qualificats com a I+O (BOE núm. 182, de 31 de juliol), regula diverses mesures de foment de l’ocupació amb la finalitat de donar suport a la creació d’ocupació i de generar activitat productiva en el context del mercat de treball en l’entorn local. Entre les mesures per promoure la generació d’ocupació
que estableix l’Ordre indicada, hi figura la concessió de subvencions adreçades
a les corporacions locals o a les entitats que en depenen o que hi estan vinculades per dur a terme estudis de mercat i campanyes per a la promoció local.
L’Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s’adeqüen al règim
jurídic que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les normes reguladores de subvencions que concedeixi el Servei Públic
d’Ocupació Estatal en els àmbits de l’ocupació i de la formació professional
ocupacional (BOE núm. 78, d’1 d’abril), inclou, en l’article 2.h), els programes
de foment del desenvolupament local (agents d’ocupació i desenvolupament

L’article 15 del mateix Decret legislatiu estableix el contingut mínim de la
convocatòria d’ajuts, que ha d’aprovar l’òrgan competent i s’ha de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
L’article 3 de l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de
2005 estableix que les convocatòries de subvencions s’han d’aprovar per mitjà
d’una resolució del conseller competent en matèria de treball i formació i s’han
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, de conformitat amb el que disposen l’article 15 del Text refós
de la Llei de subvencions i l’article 3 de l’Ordre de bases reguladores abans
esmentades, i un cop emès l’informe preceptiu de la Direcció General de
Pressuposts, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte
Aquesta Resolució té per objecte promoure la generació d’ocupació en
l’entorn local mitjançant la concessió d’ajuts que financin parcialment la realització d’estudis de mercat i de campanyes de promoció d’ocupació local.
Segon
Bases reguladores
Els ajuts concedits com a conseqüència de l’aprovació d’aquesta convocatòria es regeixen pel que disposa l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers
Socials de 15 de juliol de 1999 per la qual s’estableixen les bases reguladores
de concessió de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local
i l’impuls dels projectes i les empreses qualificats com a I+O (BOE núm. 182,
de 31 de juliol), adaptada a la Llei 38/2003, general de subvencions, mitjançant
l’Ordre TAS/816/2005, de 21 de març (BOE núm. 78, d’1 d’abril), i pel que disposa l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball
i formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig).
Tercer
Partides pressupostàries
1. El crèdit assignat als ajuts que regula aquesta convocatòria és de quatre-cents cinquanta-quatre mil set-cents seixanta-vuit euros (454.768 €), amb
càrrec a les següents partides pressupostàries dels pressuposts vigents de la

