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1. El portal www.balearsnautic.com és una plataforma virtual que permet la prestació de tot un conjunt de serveis innovadors en el sector nàutic: lloguer de vaixells, reserves d’amarraments, reparació d’embarcacions, contractació de serveis nàutics esportius, etc. Consisteix, per tant, en una eina aglutinadora del sector nàutic que facilita la comunicació entre empreses independentment de la seva grandària, i disposa d’un pla de promoció i màrqueting del turisme nàutic.
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2. Establir, per a la cessió, les característiques següents:

a) La cessió gratuïta d’ús té una durada de deu anys computables a partir
de la data de l’acta de recepció, es pot prorrogar de manera tàcita any rere any
si no hi ha un preavís en sentit contrari amb dos mesos d’antelació a l’acabament de la cessió o de les successives pròrrogues i en cap cas no pot excedir els
vint anys.

2. En el portal participen diverses associacions del sector, com ara
l’Associació d’Empreses Nàutiques de Balears (AENB), l’Associació
d’Instal·lacions Nàutiques Esportives de Balears (ANADE), l’Associació
Provincial d’Empresaris d’Activitats Marítimes de Balears (APEAM) i
l’Associació de Clubs Nàutics de Balears (ACNB). També hi són presents els
seixanta-quatre ports esportius de Balears.

b) La cessió gratuïta d’ús comporta per al cessionari l’assumpció de les
despeses de conservació i manteniment.

3. El Govern de les Illes Balears, conscient de la seva importància, va
encarregar a una empresa consultora un estudi de viabilitat per crear un pol nàutic des de la perspectiva de la telemàtica.

d) Si el dret cedit no es destina a l’ús que preveu l’acte que autoritza la
cessió o deixa de destinar-s’hi posteriorment, la cessió es considerarà revocada
i revertirà a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tindrà dret a percebre del cessionari, havent-ne fet prèviament la taxació pericial pertinent, el
valor dels detriments o deterioraments que hagin experimentat.

4. Aquest treball fou presentat als integrants del sector nàutic en una
reunió duta a terme a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i es
va crear un comitè de seguiment i avaluació del projecte, integrat pels diversos
subsectors nàutics implicats, perquè fos el mateix sector que en decidís la conveniència i establís l’estratègia que calia seguir.
5. La col·laboració esmentada, que s’ha dut a terme des de l’any 2005
fins a avui, requereix que s’arbitri un sistema que permeti fer el manteniment,
l’animació i la difusió del portal nàutic.
6. Per aquest motiu, la secretaria general de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació va traslladar a la Direcció General de Patrimoni l’expedient
que la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
havia preparat per tal que s’iniciàs la cessió d’ús gratuïta i temporal del portal
en favor de la Federació d’Empreses Nàutiques de les Illes Balears.
7. S’adjunten a l’expedient una memòria justificativa de la necessitat
de cessió d’ús, la proposta de resolució i un informe de valoració d’aquesta
necessitat, signats pel director general de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació.
8. El 20 de novembre de 2009 es va dictar la resolució d’inici de l’expedient de cessió d’ús.
Fonaments de dret

c) La cessió gratuïta d’ús comporta l’obligació per part de la cessionària
de retornar l’objecte de la cessió d’ús quan s’acabi la cessió en les mateixes condicions i el perfecte estat en què reconeix que el rep.

3. Ordenar que aquesta cessió d’ús gratuïta i temporal s’anoti en
l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia i
Hisenda en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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 d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 30 de novembre de 2009

1. Els articles 63, 64, 74 i 87 g de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard

2. Els articles 128, 129 i 145 del Decret 127/2005, de 16 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril,
del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

3. El Decret 101/2007, de 27 de juliol, pel qual es disposa el nomenament de la directora general de Patrimoni del Govern de les Illes Balears.

—o—

4. 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.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

5. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es disposa el cessament i nomenament de membres del Govern
de les Illes Balears.
6. El Decret 16/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, que modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, 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.
Proposta de resolució
Propòs al conseller d’Economia i Hisenda que dicti una resolució en els
termes següents:
1. Autoritzar la cessió d’ús gratuïta i temporal del portal web www.balearsnautic.com (SENDE 9348/2009) a la Federació d’Empreses Nàutiques de les
Illes Balears.

Num. 27828
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de desembre
de 2009 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria
d’Educació i Cultura
1. Mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 23 de maig de
2000, publicada en el BOIB núm. 69, de 3 de juny de 2000, es va establir la
suplència dels alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura per a supòsits
d’absència, vacant o malaltia.
2. Atesa l’experiència de l’aplicació d’aquest règim de suplències, i el
temps transcorregut des de la publicació d’aquella ordre, es considera oportú
establir un nou règim de suplències dels alts càrrecs de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
L’article 32 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que els
titulars dels òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma s’han de substituir en les seves funcions, de manera temporal, en els supòsits d’absència, de
malaltia o de vacant, d’acord amb el que estableix aquesta llei, llevat del que
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disposa la normativa específica per als membres del Govern.
La suplència es limita al despatx ordinari i a la tramitació dels actes que
són competència pròpia o delegada, de l’òrgan el titular del qual es substitueix.
A més l’article 33 d’aquesta llei regula la suplència dels titulars dels
òrgans directius i d’altres òrgans. L’apartat 1 a) estableix que els secretaris generals, els directors generals i els altres òrgans directius ha de suplir-los l’òrgan
directiu que determini el conseller.
3. L’article 42.c) de la Llei 3/2003 estableix que els actes dictats pels consellers adopten la forma de resolució. A més, l’article 39.1 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, estableix que les disposicions generals adopten la forma d’ordre si són aprovades pels consellers.
Per tant, el nou règim de suplències dels alts càrrecs de la Conselleria
d’Educació i Cultura s’ha d’establir mitjançant Resolució, atès que es tracta
d’un acte administratiu relatiu a l’organització de la Conselleria que no té cap
contingut normatiu.
Per tot això, d’acord amb les atribucions que tenc conferides per l’article
11 de la Llei 3/2003 i l’article 2.8 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. En els supòsits d’absència, malaltia o vacant de qualsevol dels directors
o les directores generals de la Conselleria d’Educació i Cultura, els ha de suplir,
en el despatx ordinari i a la tramitació dels actes que són competència pròpia o
delegada dels directors i de les directores generals, la secretària o el secretari
general d’aquesta Conselleria i, en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquest darrer, els ha de suplir la persona titular de la direcció general que correspongui segons l’ordre que fixa l’apartat següent.
2. En els supòsits d’absència, malaltia o vacant de la secretària o secretari general de la Conselleria d’Educació i Cultura, l’ha de suplir, en el despatx
ordinari i a la tramitació dels actes que són competència pròpia o delegada de la
Secretaria General, i per aquest ordre, els càrrecs següents:
Director o directora general de Planificació i Centres
Director o directora general de Personal Docent
Director o directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives
Director o directora general de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent
Director o directora general de Cultura
Director o directora general de Política Lingüística
Director o directora general d’Universitat i Modernització Educativa
Director o directora general d’Innovació i Formació del Professorat
3. Aquesta Resolució substitueix a tots els efectes la suplència dels alts
càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura prevista en l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2000, publicada en el BOIB núm. 69, de
3 de juny de 2000.
4. Aquesta Resolució tendrà efectes a partir de l’endemà de la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà
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L’article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix
que, per garantir la igualtat de tots els ciutadans en l’exercici del dret a l’educació, s’han d’arbitrar beques i ajuts a l’estudi per compensar situacions socioeconòmiques desfavorables.
L’article 9.1 de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica
8/2000, reconeix a tots els estrangers menors de 18 anys el dret a l’accés al sistema públic de beques i ajuts.
Dins del nostre àmbit autonòmic, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l’establiment o la gestió de les
quals correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats
públiques que en depenen, i disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que, prèviament, el conseller competent n’hagi
establert les bases reguladores per mitjà d’una ordre.
En aplicació d’aquesta obligació, l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura d’1 de juliol de 2009 va establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura, les quals varen ser publicades al BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009.
L’article 1 d’aquesta Ordre, a l’apartat 2.6, especifica que poden ser objecte d’ajudes, entre d’altres, els serveis complementaris a l’ensenyament, i hi
inclou les ajudes per a menjador en el subapartat 2.6. a.
Tot aquest marc normatiu regula la protecció efectiva del dret fonamental
a l’educació, eliminant traves que en dificultin l’exercici, i respon, també, a la
necessitat de poder fer efectiva la conciliació de la vida laboral de pares i mares
amb la vida familiar.
Sens dubte, el servei escolar de menjador és avui en dia una prioritat i per
això és necessari convocar beques de menjador que tenen per objecte ajudar els
alumnes que, bé per la situació econòmica familiar, bé per circumstàncies sociofamiliars desfavorables, bé per dificultats de desplaçament al centre escolar, tenguin més dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.
D’acord amb la tramitació d’aquesta convocatòria, podem assenyalar que
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 regula, a l’article 43, la tramitació anticipada
d’expedients de despesa. La concessió de les subvencions objecte d’aquesta
convocatòria està sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar el compliment de l’obligació en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a l’any
2010. Així, la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de novembre de 2009 que autoritza l’inici de l’expedient indica aquesta circumstància, de
la qual es deixarà constància en cada un dels tràmits previs al compromís de
despesa.
La Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de data 24 de novembre
de 2009 autoritza el pagament de bestretes per a aquesta convocatòria, d’acord
amb el que es preveu en l’article 37 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. Cal assenyalar
que, amb fonament a la lletra b de l’article 25.3 del Decret abans esmentat, s’eximeix de garantia els beneficiaris de la subvenció pel pagament anticipat que
rebran.
Segons el que disposa l’article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 4
de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 (BOIB
núm.100, de dia 11 de juliol), per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions en matèria d’Educació i Cultura (art. 1 apartats 2.3.b i 2.3.h);
segons el Pla estratègic de subvencions de la Comunitat Autònoma per a l’any
2009 (BOIB núm.15ext., de 30 de gener de 2009) i a proposta de la Direcció
General de Planificació i Centres, amb l’informe previ del Servei Jurídic i el de
la Direcció General de Pressuposts i Finançament; amb la fiscalització de la
Intervenció General i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de
14 de maig, del Govern de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Objecte de la convocatòria i quantia total de l’ajuda

—o—
Num. 27927
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de desembre de 2009 per la qual es convoquen ajudes individualitzades
de menjador per als alumnes que estudien a centres docents no
universitaris durant el curs escolar 2009-2010
L’article 27 de la Constitució espanyola estableix com a dret fonamental
el dret a l’educació.

1. L’objectiu de les ajudes que es convoquen és compensar els alumnes
que cursin estudis a centres docents públics no universitaris, en els nivells d’educació infantil, primària i secundària, amb el finançament de part del cost del
servei escolar de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport i per tal d’afavorir-ne l’escolarització. El preu total
del menú inclou el preu del menjar (aliments més servei de cuina i neteja) i el
preu dels monitors (encarregats de l’atenció als alumnes) que posi l’empresa
adjudicatària, si s’escau.
2. Les ajudes es faran efectives a càrrec de la partida pressupostària
13501.423A01.48021.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma

