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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 25327
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de novembre,
de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents,
del Consell Escolar de les Illes Balears.
L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Consells Escolars estableix la composició del
Consell Escolar de les Illes Balears.
Així mateix, l’article 9.1, apartat ‘h’, de l’esmentat Decret legislatiu
112/2001, disposa que el conseller competent en matèria d’educació ha de
designar tres representants de la conselleria competent en matèria d’educació.
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la persona
que tot seguit s’indica, agraint la seva col·laboració:
Grup h: Representants de la conselleria competent en matèria d’educació.
- Titular Alfonso Rodríguez Badal
Article 2.
Nomenar membre del Consell Escolar de les Illes Balears la persona que
a continuació es relaciona:
Grup h: Representants de la conselleria competent en matèria d’educació.
- Titular Elena Navarro Duch
Article 3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent a la del membre del
Consell Escolar de les Illes Balears substituït.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 de novembre de 2010

Tot i que considera positives les mesures adoptades en el Pla estatal, la
Conselleria d’Educació i Cultura ha continuat amb la política d’ajudes econòmiques per a l’alumnat universitari de les Illes Balears iniciada en anys anteriors. Per això, el dia 12 de desembre de 2009 es va publicar en el BOIB núm.
181 la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10 de desembre de 2009,
per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes
Balears que cursen estudis universitaris durant l’any acadèmic 2009-2010, amb
un pressupost màxim de 450.000 euros.
El dia 16 de setembre de 2010 es va resoldre la convocatòria esmentada
amb el pressupost assignat (BOIB núm. 139, de 23 de setembre, amb correcció
d’errades publicada en el BOIB núm. 140, de 25 de setembre), de manera que
només es varen poder atendre econòmicament les sol·licituds avaluades favorablement de les prioritats 1 i 2.
A l’Annex II de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 16 de
setembre de 2010, es relacionen diverses sol·licituds adscrites a les prioritats 3,
4, 5, 6 i 7 que han de ser denegades per manca de disponibilitat pressupostària.
Per això, es considera procedent d’obrir, de manera extraordinària, una nova
convocatòria d’ajudes de desplaçament per a l’any acadèmic 2009-2010, restringida a aquestes categories.
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. Les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura es varen establir
mitjançant l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009,
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol de
2009.
Per tot això, d’acord amb els informes previs favorables del Servei Jurídic
de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la Direcció General de Pressuposts i
Finançament, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 25828
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 de novembre
de 2010, per la qual es convoquen, de manera extraordinària,
ajudes de desplaçament per a l’alumnat de les Illes Balears per
cursar estudis universitaris durant l’any acadèmic 2009-2010
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix en l’article 36.4 que, en matèria d’ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva, sens perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la
coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats
i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.
Així mateix, l’Estatut, en l’article 3, empara la insularitat del territori de
la comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial.
Per això preveu que els poders públics, de conformitat amb el que estableix la
Constitució, garanteixin la realització efectiva de totes les mesures necessàries
per evitar que del fet diferencial es puguin derivar desequilibris econòmics o de
qualsevol altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes.
L’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
preveu també, en l’apartat primer, que en relació amb les beques i ajudes a l’estudi s’han de tenir en compte la singularitat dels territoris insulars i la distància
al territori peninsular per afavorir la mobilitat i les condicions d’igualtat en l’exercici de l’educació de l’alumnat d’aquests territoris.
Amb fonament en l’article 138 de la Constitució espanyola, la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, fa referència, en
l’article 17, a la compensació de la insularitat en matèria educativa. Aquesta
compensació ha de preveure les necessitats de l’alumnat que ha de cursar estudis universitaris no impartits en el territori de les Illes Balears, i també la doble
insularitat que ha de suportar l’alumnat de Menorca i de les Pitiüses. Així, des
de l’any acadèmic 1999-2000, el Pla estatal de beques ha previst el fet insular
de les persones sol·licitants amb residència familiar a la nostra comunitat i ha
augmentat la quantitat econòmica de les beques, tant les de caràcter general com
les de mobilitat.
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Resolució
1. Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és convocar, de manera extraordinària, ajudes de desplaçament per a l’alumnat de les Illes Balears que ha cursat estudis
universitaris durant l’any acadèmic 2009-2010 fora de la seva illa de residència
i que, per manca de disponibilitat pressupostària, no ha rebut cap de les ajudes
de desplaçament concedides mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 16 de setembre de 2010.
2. Règim jurídic
Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i per l’Ordre de
la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura,
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol de
2009.
3. Partida pressupostària
Per a aquesta convocatòria extraordinària es destina un màxim de
81.940,84 euros amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.48000.00
dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2010.
4. Compatibilitat
Les ajudes convocades en aquesta Resolució són incompatibles amb les
beques que es puguin rebre de qualsevol Administració, i amb les ajudes de desplaçament concedides mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 16 de setembre de 2010. També són incompatibles amb ajudes o
beques d’entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat. En el cas que
les normes reguladores d’aquestes altres ajudes o beques proclamin la compatibilitat amb les ajudes de la Conselleria d’Educació i Cultura, perquè aquesta
compatibilitat sigui efectiva l’entitat convocant l’ha de sol·licitar a la Direcció
General d’Universitat i Modernització Educativa de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
En tot cas es denegarà l’ajuda econòmica en el supòsit que la Direcció
General d’Universitat i Modernització Educativa tengui constància que la per-

