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Num. 11
Annex 3
Sol·licitud

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Primer llinatge/Primer apellido
Domicili/Domicilio
Telèfon/Teléfono
DNI

Segon llinatge/Segundo apellido
Província/Provincia
Data de naixement/Fecha de nacimiento

Nom/Nombre
Localitat/Localidad
Núm. Registre Personal/Núm. Registro Personal

DESTINACIÓ ACTUAL / DESTINO ACTUAL
Conselleria/Consejería
Denominació del lloc/Denominación del puesto
Nivell/Nivel
Grau/Grado

Unitat orgànica/Unidad orgánica

Localitat/Localidad
Cos i/o escala/Cuerpo y/o escala

SOL·LICIT: ser admès a la convocatòria pública per a la provisió de llocs de feina, pel sistema de lliure designació, aprovada per resolució de la consellera
d’Interior de dia _____ d_______________ de 20____ (BOIB núm.______, d_________________), per al/als lloc/llocs de feina següent/següents:
SOLICITA: ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, aprobada por Resolución de la Consejera
de Interior de fecha _____ de______________ de 20____ (BOIB núm.______, de______________), para el/los puesto/puestos de trabajo siguiente/siguientes:
Núm. ordre/
Núm. orden
____________
____________
____________

Denominació i codi del lloc de feina
Denominación y códigodel puesto de trabajo
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Nivell
Nivel
___________
___________
___________

Unitat orgànica/Conselleria
Unidad orgànica/Consejería
___________________________
___________________________
___________________________

Localitat
Localidad
_______________
_______________
_______________

DECLAR: Que acomplesc els requisits exigits en la convocatòria per al seu exercici.
DECLARO: Que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria para su ejercicio.
MÈRITS QUE S’AL·LEGUEN:
MERITOS QUE SE ALEGAN:
__________________________, __________ d_________________________ de 20____
[rúbrica]
CONSELLERIA D’INTERIOR. MARRATXÍ

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 614
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 14 de gener de 2009, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura, de dia 24 de novembre de 2008, per la qual d’acord amb la disposició transitòria vuitena de la Llei 7/2007, de dia 12 d’abril, s’acorda
dur a terme el procés d’integració de determinats funcionaris de la CAIB que realitzen tasques docents als conservatoris professionals de música
i dansa de les Illes Balears en els cossos docents que contempla la Llei orgànica d’educació
Fets
Primer. S’ha detectat un error a l’annex II, de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de dia 24 de novembre de 2008, per la qual d’acord amb la
disposició transitòria vuitena de la Llei 7/2007, de dia 12 d’abril, s’acorda dur a terme el procés d’integració de determinats funcionaris de la CAIB que realitzen
tasques docents als conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears en els cossos docents que contempla la Llei orgànica d’educació (BOIB núm.
176, de 16-12-2008)
Segon. D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors, materials de fet, o aritmètics existents en els seus actes. Per tant, es procedeix a modificar l’error de la Resolució esmentada.
Per això,
RESOLC
Primer.- Modificar, l’annex II, a l’apartat del Conservatori Professional de Música i Dansa
Allà on diu
NOM

Boned Bufí, Maria Nèlida

LLOC CAIB

Professor/a de solfeig,
cos facultatiu superior

(Eivissa)

Especialitat del cos
de professors de música i
arts escèniques
460 Llenguatge musical

Ha de dir,
NOM

Boned Bufí, Maria Nèlida

LLOC CAIB

Professor/a de piano,
cos facultatiu superior

Especialitat del cos de
professors de música i
arts escèniques
423 Piano

Segon.–Modificar el punt segon de la Resolució esmentada, i fixar un nou termini de presentació d’instàncies de 10 dies naturals comptadors a partir del dia
següent a la publicació al BOIB d’aquesta Resolució.
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució es podrà interposar 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 de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles
10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
Palma, 14 de gener de 2009

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 720
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 9 de gener de 2009 d’actualització de la prestació
econòmica bàsica, les prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació econòmica mínima de la renda mínima d’inserció de l’exercici 2009
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nals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la prestació
econòmica mínima de la renda mínima d’inserció, que regeixen per a l’any
2009, en els termes establerts en l’annex d’aquesta Resolució.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 de gener de 2009
La consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració
Josefina Santiago Rodríguez
Annex
Import de la prestació econòmica de la Renda mínima d’inserció
Prestació bàsica mensual:
392,38 euros
Còmput total mensual màxim: 768,89 euros
Prestació econòmica mínima:
99,00 euros
Prestacions addicionals per altres membres del nucli familiar (mensual):
Concepte
% PB *
import unitari
Primera persona
100%
392,38
Segona persona
30%
117,71
Tercera persona
20%
78,48
Quarta persona
10%
39,24
Quinta persona
10%
39,24
Sisena persona
10%
39,24
Setena persona
10%
39,24
Vuitena persona
5,955
23,37
* % PB: Percentatge de la prestació bàsica.

import total
392,38
510,09
588,57
627,81
667,05
706,28
745,52
768,89

—o—

Antecedents
1. L’article 9 del Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula
la renda mínima d’inserció (BOIB núm. 120, de 6 de d’octubre), disposa que la
prestació bàsica de la renda mínima d’inserció s’ha de revalorar d’acord amb
l’actualització anual que s’estableixi per a les pensions no contributives. Així
mateix, aquest article disposa que la persona perceptora té dret a percebre una
quantia mensual addicional pels altres membres del nucli familiar, que ha de ser
del 30 % de la quantia bàsica pel primer membre addicional, del 20 % de la
quantia bàsica pel segon membre addicional i del 10 % de la quantia bàsica per
cada membre restant del nucli familiar.
2. L’article 9 del Decret 117/2001 disposa que en cap cas el còmput total
de la prestació bàsica i les prestacions de caràcter finalista no pot ser superior al
125 % del salari mínim interprofessional mensual. D’altra banda, estableix una
quantia mínima de renda mínima d’inserció, que ha de ser del 25 % de la prestació bàsica, que s’arrodoneix a la centena superior.
3. La Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat
per a 2009, determina la quantia de les pensions no contributives de la Seguretat
Social, i la fixa en 4.708,62 euros íntegres anuals (quatre mil set-cents vuit euros
i seixanta-dos cèntims) (392,38 euros mensuals).
4. La disposició addicional vint-i-vuitena, lletra d, de la Llei 2/2008 fixa,
d’acord amb el que estableix l’article 2.2 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de
juny, la quantia de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per
a l’any 2009 en 7.381,33 euros (set mil tres-cents vuitanta-un euros i trenta-tres
cèntims) (615,11 euros mensuals).
5. Per tal de complir les previsions normatives exposades, s’han de publicar les quanties actualitzades de la prestació econòmica bàsica, les prestacions
addicionals per altres membres del nucli familiar, el còmput total màxim i la
prestació econòmica mínima de la renda mínima d’inserció.

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 619
Ordre de la consellera de Treball i Formació per la qual es modifica l’Ordre de 15 de febrer de 2008, per la qual s’aproven les
funcions dels llocs de feina del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB)
Per mitjà de l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 15 de febrer
de 2008 (publicada al BOIB núm. 27, de 23 de febrer de 2008), s’aproven les
funcions dels llocs de feina del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
Atès que per optimitzar la gestió administrativa del SOIB, és necessària la
modificació puntual de les funcions d’un determinat lloc de feina del SOIB.
Atès que s’ha creat una plaça de cap negociat I, amb destinació Maó, que
no té assignades funcions i resulta convenient incorporar aquesta previsió.
Per tot això, d’acord amb l’article 34 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de les Illes Balears, dict la següent
Ordre
Article únic
Modificació de l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 15 de
febrer de 2008, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de feina del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
1. Modificació puntual de les funcions d’un determinat lloc de treball, que
queden redactades com s’especifica a continuació:

Fonaments de dret
1. El Decret 9/2007, de 5 de juliol, pel qual es crea la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració (BOIB núm. 101, ext. de 9 de juliol), i el Decret
11/2007, d’11 de juliol, que n’estableix l’estructura orgànica bàsica (BOIB núm.
104, de 12 de juliol), disposen que la persona titular de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració és l’òrgan competent per exercir les competències de la seva àrea d’activitat administrativa mitjançant la direcció i la coordinació dels titulars dels òrgans directius.
2. El Decret 14/2008, de 28 de març, pel qual es modifica el Decret
11/2007, d’11 de juliol (BOIB núm. 43, de 29 de març), estableix que la
Direcció General de Planificació i Formació exerceix, entre d’altres, la competència de la gestió de la renda mínima d’inserció.
Atès això, dict la següent

ITINERARI D’INSERCIÓ
Sota la dependència de la Direcció del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), s’estructura el lloc de feina següent:
Cap de la Secció V (F01130434)
- Controlar les despeses de les subvencions del SOIB que es convoquen
per a finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors i treballadores desocupats.
- Revisar les memòries econòmiques d’aquestes subvencions.
- Donar suport al/a la cap del Servei de seguiment econòmic i exercir les
funcions que li encomani.
2. Afegir un lloc de feina que abans no existia a l’ordre de funcions i les
funcions corresponents a aquest lloc de feina són les següents:

Resolució
1. Actualitzar les quanties de la prestació bàsica, les prestacions addicio-

DIRECCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
(MENORCA)

