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Segon
1. Fer efectives les ajudes econòmiques amb càrrec a les partides pressupostàries 13901 / 421G01 / 46000 / 10 / 19112, 13901 / 421G01 / 46000 / 20 / 19112
i 13901 / 421G01 / 46000 / 30 / 19112 corresponents als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007 i per a l’any 2008.
Partida pressupostària 13901 / 421G01 / 46000 / 10 / 19112: 248.000 euros
Any 2008: 248.000 euros
Partida pressupostària 13901 / 421G01 / 46000 / 20 / 19112: 50.000 euros
Any 2008: 50.000 euros
Partida pressupostària 13901 /421G01 / 46000 / 30 / 19112: 150.000 euros
Any 2008: 150.000 euros
2. Fer efectiu el pagament de la subvenció com indica el punt 15 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 25 d’abril de 2007, un cop presentada la documentació requerida en el punt 15.3 de la Resolució de convocatòria.
3. Aquest pagament queda condicionat al que s’estableix en els punts 12.2 i 12.3 de la Resolució de convocatòria.
4. L’entitat beneficiària ha de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, en el termini de dos mesos després de l’acabament de l’activitat formativa, la memòria pedagògica del programa d’acord amb l’article 16 de la Resolució de convocatòria.
Tercer
L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions que s’estableixen en el punt 17 de la Resolució de convocatòria.
Quart
Són causes de revocació de l’ajuda atorgada:
a) L’incompliment de les condicions generals dels programes.
b) No haver començat el programa en les dates indicades.
c) La reducció del nombre d’alumnes en una quantitat significativa durant el desenvolupament del programa.
Cinquè
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb el que estableix 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,
contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos des de l’endemà que s’hagi publicat.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 26 de novembre de 2007
ANNEX I. Relació d’ajudes concedides
ENTITAT LOCAL
Partida pressupostària 13901 / 421G01 / 46000 / 10 / 19112: 248.000 euros
Ajuntament d’Alaró
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Son Servera

PROGRAMA ISLA

AJUDA, €

CIF

Operari de manteniment bàsic d’edificis
Operari de refrigeració i climatització
Ajudant de reparació de vehicles
Serveis auxiliars d’oficina
Ajudant de restaurant i bar

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
48.000,00

P0700100A
P0701100J
P0701100J
P0701100J
P0706200C

Partida pressupostària 13901 / 421G01 / 46000 / 20 / 19112: 50.000 euros
Ajuntament de Ciutadella

Operari de fusteria

50.000,00

P0701500A

Partida pressupostària 13901 /421G01 / 46000 / 30 / 19112: 150.000 euros
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Ajudant de cuina
Ajudant de restaurant i bar
Ajudant de refrigeració i climatització

50.000,00
50.000,00
50.000,00

P0704600F
P0704600F
P0704600F

—o—
Num. 23018
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de modificació de la Resolució de la directora general de
Formació Professional de 10 d’abril de 2007 per la qual es dicten instruccions per regular l’organització i el funcionament dels programes d’iniciació professional en centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2007-2008
L’article 28.5 de la Resolució de la directora general de Formació Professional per la qual es dicten instruccions per regular l’organització i el funcionament
dels programes d’iniciació professional en centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2007-2008 (BOIB núm. 70, de 10 de maig) ha donat lloc a
diverses consultes per part dels centres educatius respecte de la realització de la part pràctica dels programes d’iniciació professional.
Per tal d’afavorir el desenvolupament correcte d’aquests programes és convenient fer una nova redacció del punt 5 de l’article esmentat.
Per això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Article únic
Es modifica l’apartat 5 de l’article 28 de la Resolució de la directora general de Formació Professional de 10 d’abril de 2007 per la qual es dicten instruccions per regular l’organització i el funcionament dels programes d’iniciació professional en centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2007-2008.
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Aquest apartat ha de tenir la redacció següent:
L’avaluació del procés formatiu corresponent als àmbits i als mòduls de la
part de formació en el centre s’ha de reflectir al model d’acta d’avaluació que
figura a l’annex II b d’aquesta Ordre. L’avaluació positiva d’aquesta part del
programa permet a l’alumnat accedir a la part de formació pràctica. La part de
formació pràctica dels programes d’iniciació professional és d’oferta i de realització obligatòria, i superar-la és requisit necessari i indispensable per obtenir el
certificat que acredita que l’alumnat ha cursat i ha superat un programa d’iniciació professional.
Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El director general
Miquel Mestre Morey
Palma, 14 de novembre de 2007

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 23324
Resolució del Conseller de Salut i Consum per la qual es corregeixen errors en la versió en català de la resolució de 12 de
novembre de 2007, per la qual s’aprova la convocatòria per a
cobrir amb caràcter temporal dues places de personal tècnic de
grau mitjà en els Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes
Balears.
Havent-se advertit un error en la versió en català de la resolució de 12 de
novembre de 2007 publicada en el BOIB n. 177 de 27 de novembre de 2007, es
transcriu la rectificació oportuna:
A l’apartat 2.a) de la Base 5. Criteris de selecció i desenvolupament del
procés selectiu, on diu: ‘Estar en possessió de les especialitats de seguretat en el
treball, higiene industrial i psicologia aplicada’, ha de dir: ‘Estar en possessió de
les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada’.
Palma, 4 de desembre de 2007.
La consellera d’Interior
Por delegació, el conseller de Salut i Consum (Ordre del conseller d’Interior
de 19 de març de 2004, BOIB núm. 51/2004)
Signat pel secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears (Resolució
de la consellera de Salut i Consum de 5 d’abril de 2004, BOIB núm. 51/2004)
Francisco Javier Clavero Gomila.

—o—
Num. 23327
Resolució del Conseller de Salut i Consum per la qual es corregeixen errors en la resolució de 12 de novembre de 2007, per la
qual s’aprova la convocatòria per a cobrir amb caràcter temporal una plaça del grup tècnic de funció administrativa en els
Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.
Havent-se advertit un error en la resolució de 12 de novembre de 2007
publicada en el BOIB n. 177 de 27 de novembre de 2007, es transcriu la rectificació oportuna:
A l’apartat 2.a) de la Base 5. Criteris de selecció i desenvolupament del
procés selectiu, on diu: ‘Llicenciatura en Ciències Econòmiques, Administració
d’Empreses o Farmàcia’, ha de dir: ‘Llicenciatura en Ciències Econòmiques o
Administració d’Empreses’.
Palma, 4 de desembre de 2007.
La consellera d’Interior
Por delegació, el conseller de Salut i Consum (Ordre del conseller d’Interior
de 19 de març de 2004, BOIB núm. 51/2004)
Signat pel secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears (Resolució
de la consellera de Salut i Consum de 5 d’abril de 2004, BOIB núm. 51/2004)
Francisco Javier Clavero Gomila.

—o—
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 23254
Rectificació d’una errada advertida en la Resolució de la consellera de Treball i Formació de 28 de setembre de 2007 per la qual
s’obre la convocatòria per al període 2007-2008 per presentar
sol·licituds de programació de serveis d’orientació específics i
d’itineraris integrats d’inserció, per a contractes programa

Mitjançant Resolució de la consellera de Treball i Formació de 28 de
setembre de 2007 per la qual s’obre la convocatòria per al període 2007-2008
per presentar sol·licituds de programació de serveis d’orientació específics i d’itineraris integrats d’inserció, per a contractes programa (BOIB núm. 147, de 4
d’octubre).
Atès que d’acord amb l’article 26 del Decret 11/2000, de 4 de febrer, pel
qual es regulen els programes de formació professional ocupacional en l’àmbit
de les Illes Balears (BOIB núm.21, de 17 de febrer), els contractes programa són
acords de col·laboració per a la instrumentalització de programes de formació i
orientació en què figuren els compromisos quantitatius i financers assumits per
cada una de les parts.
Atès que d’acord amb el contingut dels contractes programes signats entre
la Conselleria de Treball i Formació amb les entitats locals de l’àmbit de les Illes
Balears, ‘El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears finançarà a
les entitats locals fins a un màxim del 75% del pressupost total de les accions
que es programen dins del pla integral aprovat; així com un 10% en concepte de
seguiment del Pla. Les entitats locals aportaràn un mínim del 25% de l’import
total de les accions que es programen.’
Per altra banda, d’acord amb el contingut dels contractes programes signats entre la Conselleria de Treball i Formació i les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives, ‘El Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears finançarà fins a un màxim del 100% del pressupost total de les accions
que es programen i un 10% en concepte de seguiment del Pla.’
Tal i com es desprèn del text dels contractes programes, els compromisos
assumits es materialitzen posteriorment en el marc de l’aprovació de les diferents convocatòries i/o convenis que regulin les accions que preveuen. Per
aquest motiu, la convocatòria s’ha d’adaptar als compromisos quantitatius i
financers adquirits.
Atès que s’ha detectat una errada en el subapartat e) de l’apartat desè de
la convocatòria esmentada, i per tal d’adaptar-lo al contingut de l’acord institucional, i en virtut de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre), se n’ha d’efectuar la rectificació
següent.
Allà on diu:
e) En concepte de seguiment del pla, l’entitat titular del contracte programa pot imputar fins a un 10% sobre el cost total justificat de l’acció.
Ha de dir:
e) En concepte de seguiment del pla, l’entitat titular del contracte programa pot imputar fins a un 10% addicional sobre el cost total justificat de l’acció.
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal
Palma, 23 de novembre de 2007

—o—
Num. 23256
Rectificació d’una errada advertida en la Resolució de la consellera de Treball i Formació de 28 de setembre de 2007 per la qual
s’obre la convocatòria per al període 2007-2008 per presentar
sol·licituds de programació de serveis d’orientació generals, tramitada com a anticipat de despesa
Mitjançant Resolució de la consellera de Treball i Formació de 28 de
setembre de 2007 s’obre la convocatòria per al període 2007-2008 per presentar sol·licituds de programació de serveis d’orientació generals, tramitada com a
anticipat de despesa (BOIB núm. 147, de 4 d’octubre).

