BOIB

08-12-2009

Num. 178

Ajudes generals
Ajudes per al foment de la recria de bestiar boví
lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les
explotacions de les Illes Balears (RBBL).

La cria en puresa de races bovines lleteres que
permeti la reposició dels ramats amb animals d’alta
qualitat. L’augmentar els beneficis derivats de la
comercialització i estimular la recria d’animals
selectes i millorar els processos de selecció.

750.000

ANUAL
(2009,2010,2011)

Ajudes generals
Ajudes per a capital circulant en el sector
primari (CC) .

Garantir en període de crisi la liquiditat de les
empreses agràries i pesqueres, atès que actualment
aquesta manca de liquiditat en pot afectar la
supervivència.

625.000

PLURIENNAL
(2009,2010,2011)

Ajudes generals
Ajudes per als titulars d’explotacions de bestiar
boví lleter, per a l’aplicació d’un programa pilot de
desenvolupament sostenible a les Illes Balears
(PPB).

Atendre les pèrdues ocasionades en el subsector
5.100.000
lacti boví balear amb motiu de les repercussions
produïdes per les actuacions destinades a fomentar
un desenvolupament rural sostenible, i aconseguir
el manteniment de la població rural i la millora de les
seves condicions de vida i rendes.

ANUAL
(2009,2010,2011)

Ajudes generals
Ajudes per compensar els agricultors per les
pèrdues produïdes en els cultius de patates
causades per condicions climàtiques adverses a
l’illa de Mallorca. (TP)

Compensar els productors de les pèrdues produïdes
per les condicions climatològiques adverses.

ANUAL
-2009

Ajudes generals
Foment de la modernització, la intercooperació
i la concentració de les cooperatives.

Incentivar el desenvolupament del sector agroali1.200.000
mentari mitjançant de l’adopció de mesures per
incrementar la dimensió econòmica i social del sector
cooperatiu.

1.150.000

Ajudes estructurals al sector de la pesca (FEP) a Donar suport al sector pesquer per fer front als
4.308.000,00
les Illes Balears
reptes de la nova situació econòmica. Fomentar
1. Subvencions per a l’adaptació de la flota pesquera:l’explotació del recursos de la pesca sostenible des
paralització definitiva, paralització temporal,
d’un punt de vista ecològic i rendible des del punt de
inversió a bord de vaixells pesquers, pesca costanera vista econòmic. Mantenir l’activitat pesquera en les
artesanal, compensacions socioeconòmiques.
regions on hi ha poques alternatives econòmiques i oferir
al consumidor productes de la pesca diversificada i de
2. Subvencions per a l’aqüicultura, transformació i qualitat. El desenvolupament sostenible de les zones
comercialització de productes de la pesca
pesqueres.
i l’aqüicultura
Donar suport econòmic a les confraries en les
3. Foment de les mesures d’interès públic: accions despeses corrents, amb la finalitat d’aconseguir la
col·lectives, equipament de ports pesquers,
màxima eficàcia, i potenciar la cooperació entre
projectes pilots, nous mercats i campanyes
l’Administració i les confraries de pescadors, amb la
de promoció.
finalitat de que les actuacions d’ambdues resultin més
4. Desenvolupament sostenible de les zones de pesca.
positives per als professionals de la pesca.
5. Assistència tècnica.
6. Ajudes de suport a les confraries de pescadors i
a la seva federació.
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PLURIENNAL
(2009,2010,2011)

ANUAL
Protecció, impuls i racionalització del
(2009,2010,2011) sector primari de les Illes Balears, de
caràcter estratègic per a l’economia i la
societat balear, sense cap distorsió
negativa sobre l’oferta i/o la demanda
d’aquest mercat.

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 26772
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 1 de desembre de 2009, per la qual es reconeix a efectes administratius la Unitat Terapèutica
Educativa de Suport (UTES) i se li assigna un codi de centre
Antecedents
1. Amb data 8 d’abril de 2009 (NRE 1609, de dia 17 d’abril), la cap del Servei d’Atenció a la Diversitat va sol·licitar a aquesta Direcció General, mitjançant una nota interna, l’assignació d’un codi de centre per a la Unitat Terapèutica Educativa de Suport (UTES).
2. La UTE es crea com una via d’atenció a la diversitat per a aquell alumnat en edat d’escolaritat obligatòria que presenta serioses dificultats per mantenir una escolarització ordinària i sorgeix de la col·laboració entre les conselleries d’Educació i Cultura, Salut i Consum i Afers Socials, Promoció i Immigració del
Govern de les Illes Balears. Per a poder funcionar com a entitat és necessària l’assignació d’un NIF.
3. En contestació al requeriment del director general de Planificació i Centres de 29 de maig de 2009, el cap del Servei d’Atenció a la Diversitat ha tramès a aquesta Direcció General, amb data 23 de novembre de 2009, una còpia de l’acord de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura, la Conselleria
de Salut i Consum i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per a la detecció, valoració i atenció integral de l’alumnat amb trastorns mentals greus
i problemàtica conductual associada.
4. A l’acord de col·laboració es recullen expressament els compromisos de funcionament i de finançament de les despeses que derivin d’aquesta Unitat
Terapèutica Educativa de Suport.
5. Ateses les consideracions anteriors, procedeix el reconeixement formal de la Unitat Terapèutica Educativa de Suport (UTES) en els termes interessats
pel Servei d’Innovació i l’assignació d’un codi que s’anotarà, a aquest efecte, en el corresponent registre de la Direcció General de Planificació i Centres.
Fonaments de dret
1. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
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2. L’article 2.5 b del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict la següent
Resolució
1. Reconèixer a efectes administratius la Unitat Terapèutica Educativa de Suport (UTES), conseqüentment, assignar-li el codi 07500351 i inscriure’l al registre corresponent de la Direcció General de Planificació i Centres.
2. Comunicar aquesta Resolució al director general d’Innovació i Formació del Professorat i assabentar als efectes adients la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives i el Departament de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Palma, 1 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 26652
Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2009 pel qual es disposa el cessament i el nomenament de dos membres de la Junta Rectora
del Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de
Palmanyola
El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Habitatge i Obres Públiques, en la sessió de dia 27 de novembre de 2009, adopta, entre d’altres, l’Acord
següent:
‘Primer. Disposar el cessament dels representats nomenats pel Govern de les Illes Balears com a membres de la Junta Rectora del Consorci per al
Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola, la senyora Eulàlia Mas Espinosa
i el senyor Miquel Nadal Moyà.
Segon. Nomenar representats del Govern de les Illes Balears com a membres de la Junta Rectora del Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de
Millora i Construcció d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola la senyora Teresa Martínez-Hueso Ferrer i el senyor Óscar Canalís
Hernández, en substitució de la senyora Eulàlia Mas Espinosa i del senyor Miquel Nadal Moyà.
Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
Palma, 27 de novembre de 2009

—o—
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA
Num. 26643
Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 27 de novembre de 2009, mitjançant el qual s’aprova la modificació de la relació de llocs
de treball corresponent al personal funcionari i laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, en la sessió de dia 27 de novembre de 2009, adopta, entre d’altres, l’Acord
següent:
‘Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari i laboral adscrit a la Presidència de les Illes Balears a conseqüència de la simplificació de la seva estructura orgànica i la supressió de la Secretaria de la Presidència, en el sentit de redistribuir-ne els efectius dins les noves
unitats tal com figura a l’annex que s’adjunta a aquest Acord. De la mateixa manera, els llocs de treball i personal adscrits a l’Institut d’Estudis Autonòmics passen a ser adscrits a la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.
Segon. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari i laboral adscrit a la Conselleria de Presidència i que a conseqüència de la nova reestructuració orgànica passa a ser adscrit a la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, a la Conselleria de Treball i Formació, a la
Conselleria d’Educació i Cultura i a la Presidència de les Illes Balears, que s’adjunta com a annex d’aquest Acord.
Tercer. Facultar els consellers d’Innovació, Interior i Justícia i d’Economia i Hisenda perquè adoptin les mesures necessàries per a l’execució d’aquest Acord.
Quart. Ordenar la publicació d’aquest Acord i de l’annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
Palma, 27 de novembre de 2009

