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Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del
Govern de les Illes Balears, disposa el cessament de l’Hble. Sr. Carles Manera
Erbina com a conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i se’l nomena conseller d’Economia i Hisenda.
4. D’acord amb la disposició final d’ambdós decrets, publicats en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 135 ext., de dia 15 de setembre de
2009, aquests despleguen efectes el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial esmentat.
5. Atès això, cal nomenar novament el personal eventual de la nova
Conselleria d’Economia i Hisenda, el qual ha cessat automàticament com a personal eventual de l’anterior Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
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la nova Conselleria d’Economia i Hisenda.
3. Així mateix, el Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les
Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del
Govern de les Illes Balears, disposa el cessament de l’Hble. Sr. Carles Manera
Erbina com a conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i se’l nomena conseller d’Economia i Hisenda.
4. D’acord amb la disposició final d’ambdós decrets, publicats en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 135 ext., de dia 15 de setembre de
2009, aquests despleguen efectes el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial esmentat.
5. Atès això, cal nomenar novament el personal eventual de la nova
Conselleria d’Economia i Hisenda, el qual ha cessat automàticament com a personal eventual de l’anterior Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

Fonaments de dret
1. L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les
Illes Balears.

Fonaments de dret
1. L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les
Illes Balears.

Per tot això, dict la següent
Resolució

Per tot això, dict la següent
1. Nomenar la senyora Antonia Morro Ramonell, amb DNI 43038937-A,
personal eventual de la Conselleria d’Economia i Hisenda, amb efectes de dia
15 de setembre de 2009, en el lloc de feina de cap de Secretaria de la Conselleria
d’Economia i Hisenda, amb unes retribucions anuals de 23.616,00 euros.
2. Aplicar, als efectes de dietes i d’indemnitzacions per raó de servei, el
que disposa el Decret 54/2002, de 12 d’abril, i l’article 14.1 de la Llei 9/2008,
de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2009.
3. Reconèixer, a l’efecte de retribucions per antiguitat o triennis, el dret a
la percepció dels conceptes esmentats que la senyora Antonia Morro Ramonell
acrediti a les diferents administracions públiques.
4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, 15 de setembre de 2009

Resolució
1. Nomenar el senyor Ramón Molina de Dios, amb DNI 42961519-A,
personal eventual de la Conselleria d’Economia i Hisenda, amb efectes de dia
15 de setembre de 2009, en el lloc de feina de cap de Gabinet de la Conselleria
d’Economia i Hisenda, amb unes retribucions anuals de 49.767,60 euros.
2. Aplicar, als efectes de dietes i d’indemnitzacions per raó de servei, el
que disposa el Decret 54/2002, de 12 d’abril, i l’article 14.1 de la Llei 9/2008,
de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2009.
3. Reconèixer, a l’efecte de retribucions per antiguitat o triennis, el dret a
la percepció dels conceptes esmentats que el senyor Ramón Molina de Dios
acrediti a les diferents administracions públiques.
4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

Palma, 15 de setembre de 2009
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

—o—
Num. 20485
Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 15 de setembre
de 2009 per la qual es nomena el senyor Ramón Molina de Dios
personal eventual de la Conselleria d’Economia i Hisenda, en el
lloc de feina de cap de Gabinet
Fets
1. L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers, no reservats a personal funcionari de carrera, i que el president i els
consellers nomenen lliurement el seu personal eventual. Aquests nomenaments
s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Altrament, aquest
mateix precepte legal estableix que el personal eventual cessa automàticament
quan cessa l’autoritat que el va nomenar.
2. L’article 1.2 del Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les
Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, crea

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20367
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 de setembre de 2009, per la qual s’extingeix l’autorització del centre privat Scal Magaluf de Sa Porrassa de Calvià
Antecedents
1. El Ministeri d’Educació i Cultura, mitjançant l’Ordre de 14 de juny de
1989 (BOE de 14 d’agost) i la de 10 d’octubre de 1997 (BOE de 6 de novembre) va autoritzar l’obertura i el funcionament del centre privat ‘Scal Magaluf’,
de Sa Porrassa, de Calvià, amb el codi de centre 07007590.
2. Amb data de 5 de juny de 2009, el Sr. Juan Francisco Zubiaur
Cañizares, en representació de la titularitat del centre educatiu, sol·licità a la
Direcció General de Planificació i Centres l’autorització per al tancament del
susdit centre. També sol·licità l’autorització per al trasllat i dipòsit en el centre
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Luis Vives de tots els expedients acadèmics dels alumnes i ex alumnes del centre Scal Magaluf que es custodien, a hores d’ara, en el centre Scal Magaluf.
En aquest sentit, el director del centre Luis Vives va trametre escrit al
director del centre Scal Magaluf, el Sr. Roberto Meana, en què es comprometia
a custodiar els expedients esmentats. Aquest escrit consta a l’expedient del centre Scal Magaluf mitjançant fax de dia 4 de juny de 2009.
Per tot això, a l’empara del que estableixen els articles 15 i 16 del Reial
decret 332/1992, de 3 d’abril, i a proposta de la Direcció General de Planificació
i Centres, dict la següent

24-09-2009

informe que ha servit de base per elaborar aquesta proposta de resolució i per
continuar amb el procediment de publicació de la resolució d’adjudicació.
3. Hi ha crèdit adequat, l’import total del qual és de 9.000 € (nou mil
euros), desglossats en dues beques de 4.500 € (quatre mil cinc-cents euros)
cadascuna, amb càrrec a la partida 13301.455B01.48000.00 dels pressuposts de
la Conselleria d’Educació i Cultura.
4. Ha quedat acreditat que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social davant l’Administració de l’Estat, i de
les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

Resolució
Fonaments de dret
1. S’extingeixen, a tots els efectes, les autoritzacions del centre privat Scal
Magaluf de Sa Porrassa, de Calvià atorgades mitjançant les Ordres del Ministeri
d’Educació i Cultura de 14 de juny de 1989 i de 10 d’octubre de 1997.
2. S’autoritza el centre Luis Vives per tal que assumeixi el dipòsit dels
expedients acadèmics dels alumnes i ex alumnes del centre Scal Magaluf.
Per això es durà a terme la corresponent acta de traspàs de gestió i custòdia dels esmentats documents, dels quals el centre Luis Vives es farà responsable, d’acord amb la normativa legal aplicable.
L’acta de traspàs a què es refereix l’anterior paràgraf ha de contenir la
relació de tots els expedients traspassats i s’ha de remetre, degudament signada
pels representants dels centres educatius Scal Magaluf i Luis Vives, a la
Conselleria d’Educació i Cultura (Direcció General de Planificació i Centres).
Un cop rebuda l’acta de traspàs, la Direcció General de Planificació i
Centres procedirà a donar formalment de baixa el centre en el Registre de centres docents de conformitat amb l’article 18.2 del Reial decret 332/1992, de 3
d’abril, sobre autoritzacions de centres privats per impartir ensenyaments de
règim general no universitaris.
3. Publicar la baixa al BOIB i notificar-la al centre Scal Magaluf i al centre Luis Vives perquè en prenguin coneixement als efectes adients.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 14 de setembre de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

1. L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de març de
2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en
matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 59, de 19 d’abril).
2. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (en especial, dels articles 36 a 49).
3. L’article 2.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Resolució
1. Aprovar la concessió de dues beques de formació en pràctiques d’onomàstica i de terminologia a la Universitat de les Illes Balears, els adjudicataris de les quals s’indiquen en l’annex.
5. Autoritzar i disposar una despesa total de 9.000 € (nou mil euros),
desglossats en dues beques de 4.500 € (quatre mil cinc-cents euros) cadascuna,
amb càrrec a la partida 13301.455B01.48000.00 dels pressuposts de la
Conselleria d’Educació i Cultura, i destinar a aquests ajuts unes quantitats, a
favor dels sol·licitants esmentats en l’annex, desglossades de la manera següent:
a)
-

Per a l’exercici 2009, un total de 3.000,00 €, és a dir:
1.500 €, per 3 mesos, destinats a la beca d’onomàstica;
1.500 €, per 3 mesos, destinats a la beca de terminologia.

b)
-

Per a l’exercici 2010, un total de 6.000,00 €, és a dir:
3.000 €, per 6 mesos, destinats a la beca d’onomàstica;
3.000 €, per 6 mesos, destinats a la beca de terminologia.

L’import de cada beca es pagarà a la persona beneficiària de manera fraccionada a raó de 500 euros mensuals bruts, tret que el tutor informi que el becari incompleix les seves obligacions.
D’acord amb les obligacions del beneficiari que preveu l’article 11 de la
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 2 de juny de 2009, per la
qual es convoquen dues beques de formació en pràctiques d’onomàstica i de terminologia a la Universitat de les Illes Balears, en acabar la vigència de la beca,
ha de presentar a la Conselleria d’Educació i Cultura una memòria de les activitats que ha dut a terme i dels coneixements que ha assolit, amb el vistiplau del
tutor o tutora.

—o—
Interposició de recursos
Num. 20370
Resolució d’adjudicació i concessió de la consellera d’Educació
i Cultura per la qual es fa pública la concessió de dues beques de
formació en pràctiques d’onomàstica i de terminologia a la
Universitat de les Illes Balears per al curs 2009-2010

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de haver-se rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i 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.

1. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia
2 de juny de 2009 s’han convocat dues beques de formació en pràctiques d’onomàstica i de terminologia a la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 84,
de 9 de juny de 2009).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Fets

2. Dia 21 de juliol de 2009 s’ha constituït la Comissió Avaluadora de la
convocatòria, s’ha acordat la publicació de la llista d’admesos i exclosos, que
figura en l’annex adjunt, en les pàgines web de la Direcció General de Política
Lingüística (http://dgpoling.illesbalears.cat) i del Servei Lingüístic de la
Universitat de les Illes Balears (http://www.uib.cat/secc6/slg/) i s’ha emès un

Palma, 7 de setembre de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés i Chicón

