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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE TURISME
Num. 756
Resolució del president de l’Institut d’Estratègia Turística de les
Illes Balears per la qual s’acorda la delegació de funcions en el
vicepresident de l’INESTUR
El 23 de gener de 2004, mitjançant el Decret 5/2004, es crea i regula
l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears com a empresa pública de les
definides en l’article 1.b.1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
L’esmentat Decret estableix, per una banda, en l’article 4, que la
Presidència d’aquest Institut recau en el titular de la conselleria competent en
matèria de turisme i, de l’altra, en l’apartat 2 de l’article 5, que el president de
l’Institut pot delegar, amb caràcter temporal o permanent, en la persona o persones que consideri convenient, les funcions que se li han atribuït.
Atès el que estableixen els articles 13 i 16 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i atès que
l’article 26 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix la delegació a favor de
l’administració instrumental, dict la següent
Resolució
1.Delegar, en el vicepresident de l’Institut d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, les funcions previstes en els subapartats e), f) i i) de l’apartat 1 de
l’article 5 del Decret 5/2004.
2. Fer constar l’autoritat de procedència en les resolucions i els actes que
se signin en virtut de la delegació a la qual es refereix aquesta Resolució.
3. Deixar sense efecte les resolucions del president de l’Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears per les quals s’acorda la delegació de
funcions, de manera indistinta, en el vicepresident i en el director gerent de
l’INESTUR, de 22 d’octubre de 2007 i 7 d’octubre de 2008.
Aquesta Resolució començarà a produir efectes immediats des de la data
en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de gener de 2010
El president de l’INESTUR
Miquel Ferrer i Viver

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1266
Acord del Consell de Govern de 22 de gener de 2010 pel qual es
nomena la vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears
El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la
sessió de dia 22 de gener de 2010, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Nomenar la senyora Graciliana Pascual López vicepresidenta del
Consell Escolar de les Illes Balears.
Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’
Palma, 22 de gener de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
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CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 715
Resolució, relativa a la concessió, autorització i disposició de la
despesa i reconeixement de l’obligació i proposta del pagament
de les subvencions directes corresponents al Pla Extraordinari
d’Orientació, Formació Professional i Inserció Laboral per fer
front a l’increment de l’atur registrat en matèria d’itineraris
d’inserció personalitzats i ajuts durant el procés de recerca de
feina.
1.- Mitjançant Resolució de la consellera de Treball i Formació, presidenta del SOIB, de 8 d’abril de 2009 (BOIB núm. 59 de 23 d’abril de 2009), es desenvolupa el Pla extraordinari d’Orientació, Formació Professional i Inserció
Laboral per fer front a l’increment de l’atur registrat en matèria d’itineraris d’inserció personalitzats i ajuts durant el procés de recerca d’ocupació, per a l’exercici 2009.
2.- El crèdit màxim assignat a aquesta convocatòria corresponent a l’exercici de 2009 és de 1.000.000,00€, amb càrrec a la partida pressupostària
76101.322D02.48000.00.76215. En data 17 de novembre de 2009, la consellera de Treball i Formació, presidenta del SOIB, dicta resolució (BOIB núm. 171,
de 21 de novembre de 2009) ampliant en 600.000,00€ el crèdit inicialment
assignat en la Resolució de 8 d’abril de 2009 per la qual es desenvolupa el Pla
Extraordinari d’Orientació, Formació Professional i Inserció Laboral per fer
front a l’increment de l’atur registrat en matèria d’itineraris d’inserció personalitzats i ajuts durant el procés de reserca d’ocupació per a l’exercici 2009, amb
càrrec a la mateixa partida pressupostària. Amb aquesta ampliació, el crèdit total
que s’assigna a la convocatòria per a l’exercici 2009 és de 1.600.000,00€.
3.- Un cop revisada la documentació presentada pels beneficiaris de la
relació adjunta, s’ha comprovat que queda acreditat el dret a percebre la subvenció, calculant així la quantia a percebre, d’acord amb la normativa esmentada, i segons es reflecteix individualment a la relació que s’adjunta.
4.- Amb data 25 de maig de 2009, la Intervenció General va concedir l’autorització prèvia expressa necessària per a la utilització del procediment previst
en la Instrucció 1/2008 de pagaments de subvencions, ajudes i altres despeses
d’escassa quantia de naturalesa anàloga a un número significatiu de perceptors,
per a tramitar els pagaments de subvencions que deriven de l’esmentada
Resolució de convocatòria.
5.- S’ha comprovat que els beneficiaris als qui correspon una subvenció
de quantia superior a 600,00€ estan al corrent de les obligacions amb
l’Administració tributària autonòmica. Els beneficiaris que no superen aquesta
quantia, ham aportat una declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.
Fonaments de Dret
Primer.- El Reial decret llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures per a l’impuls a l’activitat econòmica (BOE núm. 97, de 22 d’abril), entre d’altres, estableix en l’article 9 la creació d’uns ajuts de concessió directa per a aquells treballadors i treballadores desocupats objecte del Pla, que participin en accions
d’orientació i que compleixin els requisits que estableix l’article esmentat.
Segon.- Mitjançant l’ordre TIN/381/2009, de 18 de febrer (BOE núm. 46,
de 23 de febrer), es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de
2009, per tal que les gestionin les comunitats autònomes amb competències
assumides, les subvencions per finançar la despesa imputable a 2009 del Pla
Extraordinari d’Orientació, Formació Professional i Inserció Laboral, aprovat
per l’Acord del Consell de Ministres de 18 d’abril de 2008.
Tercer.- D’acord amb els articles 12 i 13 del Reial decret llei esmentat, el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, és l’òrgan competent per gestionar la
subvenció, així com per tramitar-ne el procediment, tot respectant la naturalesa
jurídica de la subvenció, la resolució i, si escau, el pagament de les subvencions
i la realització dels controls necessaris, atès el Reial decret 1268/2001, de 29 de
novembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la gestió realitzada per l’institut Nacional d’Ocupació en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació (BOE núm. 291, de 5 de desembre).
Quart.- Resolució de la consellera de Treball i Formació, presidenta del
SOIB, de 8 d’abril de 2009 (BOIB núm. 59 de 23 d’abril), per la qual es desenvolupa el Pla Extraordinari d’Orientació, Formació i Inserció Laboral per fer
front a l’increment de l’atur registrat en matèria d’itineraris d’inserció personalitzats i ajuts durant el procés de recerca d’ocupació, per a l’exercici 2009.
Cinquè.- D’acord amb l’apartat quart de la Resolució de 8 d’abril de 2009,
per la qual es desenvolupa el pla extraordinari d’orientació, aquests ajuts, s’han
atorgat a sol·licitud dels treballadors o treballadores en règim de concessió
directa, atenent el seu caràcter singular pel seu interès públic, econòmic i social
derivat de les particulars circumstàncies econòmiques i socials del col·lectiu de
treballadors desocupats, a l’empara dels articles 22.2c) i 28 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i de l’article 67 del seu Reglament,

