
CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 8026

Resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques de 6 d’a-
bril de 2010, per la qual es modifica el punt 11.5 de la Resolució,
de 8 de juny, per la qual es convoquen ajuts per a la rehabilita-
ció integral de barris.

Per resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques de 8 de juny de
2009 es va aprovar la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació integral de
barris (BOIB núm. 87 de 13 de juny de 2009); en el marc de la Llei 2/2009 de
19 de març, de rehabilitació i millora dels barris dels municipis de les Illes
Balears (BOIB núm. 44 de 26 de març de 2009).

L’article 13.1 de la Llei 2/2009, estableix la quantia del finançament apli-
cable als projectes seleccionats, indicant que ‘la contribució financera de
l’Administració de la comunitat autònoma als municipis per a l’execució dels
projectes seleccionats s’estableix en cada cas en la resolució del conseller
d’Habitatge i Obres Públiques. Els municipis de menys població i, en tot cas, els
de menys de 20.000 habitants, han de ser objecte de consideració preferent a
l’hora de fixar el percentatge de contribució financera per part de
l’Administració de la comunitat autònoma, que ha de representar com a mínim
el 40% i com a màxim el 90% del pressupost global del projecte, d’acord amb
els criteris que es determinin en la convocatòria corresponent’. 

Per tot això, als efectes d’adequar els imports màxims dels ajuts de la con-
vocatòria als percentatges indicats a l’article 13.1 de la Llei 2/2009, dict la
següent

Resolució

1. Modificar el punt 12.2 de la Resolució del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques, de 8 de juny de 2009, per la qual es convoquen ajuts per a la rehabi-
litació integral de barris, el qual passa a tenir la següent redacció:

‘12.2. La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, sense perjudici del
que disposa el punt 7.1 d’aquesta convocatòria, estableix pels projectes d’obres
de rehabilitació urbana, els imports màxims d’ajut següents: 

a) fins a 1.000.000 € per les sol·licituds qualificades com a d’interès
màxim; 

b) fins a 500.000 € per les sol·licituds qualificades com a d’interès alt.’

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 6 d’abril de 2010

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques
Jaume Carbonero Malberti

— o —

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 8071

Resolució de caràcter informatiu del conseller de Treball i
Formació, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de
data 29 de març de 2010, per la qual s’aprova la convocatòria
informativa per sol·licitar ajuts per a transport, manutenció i
allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapaci-
tat, i de conciliació per part de l’alumnat desocupat dels cursos
corresponents a les convocatòries de les accions de formació pro-
fessional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta diri-
gida prioritàriament a treballadores i treballadors ocupats apro-
vades en els anys 2008 i 2009

Fets
1. L’Administració de l’Estat va traspassar a la Comunitat Autònoma de

les Illes Balears les funcions i els serveis en matèria de gestió de la formació
ocupacional mitjançant el Reial decret 621/1998, de 17 d’abril (BOE núm. 102,
de 29 d’abril), els quals va assumir i distribuir la Comunitat Autònoma per mitjà
del Decret 51/1998, de 8 de maig (BOIB núm. 68, de 23 de maig), en virtut del
que disposaven els articles 12.5 i 15.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears. D’acord amb aquests articles, correspon a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la funció executiva en matèria laboral, en els termes que esta-
bleixin les lleis i les normes reglamentàries que, per desplegar la seva legisla-

ció, dicti l’Estat, com també el desenvolupament legislatiu i d’execució de l’en-
senyament en tota la seva extensió, nivell i graus, modalitats i especialitats.

2. En el marc del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regu-
la el subsistema de formació professional per a l’ocupació (BOE núm. 87, d’11
d’abril), desplegat per l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març (BOE núm. 67, de
18 de març) del Ministeri de Treball i Afers Socials, mitjançant resolució de la
consellera de Treball i Formació d’11 de juliol de 2008 (BOIB núm. 102, de 22
de juliol de 2008) i, la de 16 de setembre de 2009 (BOIB núm. 140, d’ 24 de
setembre) es varen aprovar les convocatòries per concedir subvencions públi-
ques d’àmbit autonòmic per a la formació de treballadors i treballadores priori-
tàriament ocupats. 

3. L’article 25 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març pel qual es regu-
la el subsistema de formació professional per a l’ocupació estableix que le stre-
balldores i els treballadors desocupats que participin en les accions formatives
regulades en aquest Reial decret podran rebre els ajuts en concepte de transport,
manutenció i allotjament, i de beques quan es tracti de persones amb discapaci-
tat, així com ajuts a la conciliació, i la possibilitat de realitzar pràctiques amb
empreses. Així mateix es regula als articles 24 a 27 de l’Ordre TAS 718/2008,
de 7 de març. 

Per tot això, i atesa la normativa esmentada, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases de  la convocatòria informativa de beques i ajuts
adreçada  a les treballadadores i als treballadors desocupats alumnes de les
accions formatives aprovades en el marc de la convocatòria d’11 de juliol de
2008 (BOIB núm. 102, de 22 de juliol de 2008) i, de 16 de setembre de 2009
(BOIB núm. 140, d’ 24 de setembre) per concedir subvencions públiques d’àm-
bit autonòmic per a la formació de treballadors i treballadores prioritàriament
ocupats.

2. Publicar aquesta Resolució 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 de Treball i
Formació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publi-
cat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen l’ar-
ticle 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), i l’ar-
ticle 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de
27 de novembre), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12,
de 14 de gener).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos compta-
dors des de l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14
de juliol).

Palma, 29 de març de 2010

El conseller de Treball i Formació
President del SOIB
Pere Aguiló Crespí

Annex I
Bases de la convocatòria

1. Objecte

1.1. Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria informativa de
beques i ajuts adreçada a les treballadores i als treballadors desocupats alumnes
de les accions formatives aprovades en el marc de la convocatòria d’11 de juliol
de 2008 (BOIB núm. 102, de 22 de juliol de 2008) i, de 16 de setembre de 2009
(BOIB núm. 140, d’ 24 de setembre) per concedir subvencions públiques d’àm-
bit autonòmic per a la formació per a l’ocupació, en el marc de la formació d’o-
ferta, de treballadors i treballadores prioritàriament ocupats.

1.2. Les accions previstes en aquesta convocatòria seran o podran ser cofi-
nançades pel  Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 2007-
2013 PO 2007ES05UPO001 ‘adaptabilitat i ocupació’ en un percentatge del
50%, pel que fa a les entitats sense ànim de lucre. Per aquest motiu, li són apli-
cables els reglaments d’aquest fons, especialment les normes recollides al
Reglament (CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006 (DOUE
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L45, de 15 de febrer de 2007).

2. Crèdit assignat

2.1. El crèdit màxim assignat inicialment a aquesta convocatòria és de
9.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’exercici present i distribuïts de la
manera següent:

- Pel que fa als ajuts de transport, manutenció, allotjament i beques per a
persones amb discapacitat, 5.400,00 € amb càrrec a la partida pressupostària
76101.322D03.48035.00.19205 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de l’exercici present.

- Pel que fa als ajuts de conciliació, 3.600,00 €, amb càrrec a la partida
pressupostària 76101.322D03.48047.00.19205 dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l’exercici present.

L’assignació  a cada una de les partides és vinculant per l’import total i no
per a cada partida.

3. Beneficiaris

3.1. Les treballadores i els treballadors desocupats que segueixin les
accions de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’o-
ferta dirigida prioritàriament a treballadores i treballadors ocupats aprovats en
les convocatòries ordinàries de l’any 2008 i 2009 poden rebre els ajuts, en les
quanties i amb les condicions que s’especifiquen en l’apartat 4 del present
annex, que s’indiquen a continuació:

a) Ajuts per a transport públic. 
Els treballadors desocupats que tinguin el seu domicili en el mateix muni-

cipi on radica el centre de formació, gaudiran d’un ajut en concepte de transport
públic urbà. 

Els treballadors desocupats que tinguin el seu domicili en un municipi
diferent d’aquell on s’imparteix l’acció formativa, gaudiran d’un ajut en con-
cepte de transport públic interurbà.

S’entendrà com a domicili de l’alumne aquell que consta en la targeta de
demanda d’ocupació.

b) Ajuts per a manutenció, quan l’alumne, per assistir al curs, s’hagi de
desplaçar d’un municipi a un altre que disti, almenys, 30 quilòmetres del primer
i sempre que les classes siguin al dematí i a l’horabaixa. A aquest efecte, l’a-
lumne ha de presentar un certificat d’empadronament i de residència expedit per
l’ajuntament de la localitat del seu domicili. En el supòsit que hi hagi contra-
dicció entre aquesta dada i la que figura com a domicili en la targeta de deman-
da d’ocupació, cal atenir-se al que estableix el certificat d’empadronament. 

c) Ajuts per a allotjament i manutenció, quan l’alumne s’hagi de despla-
çar entre les illes o a 70 quilòmetres o més del seu domicili, per assistir als cur-
sos, i hagi d’assistir a classes en horari de dematí i d’horabaixa, tret que, per les
facilitats de la xarxa de transports que hi hagi, els desplaçaments es puguin fer
oportunament i amb rapidesa abans i després de les classes. La concurrència
d’aquesta darrera circumstància l’ha d’apreciar el SOIB. La despesa real d’a-
llotjament s’ha de justificar mitjançant un contracte d’arrendament, una factura
d’hostalatge o per qualsevol mitjà documental acreditatiu.

d) Beques, quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades que
acreditin aquesta circumstància mitjançant un certificat emès per la Direcció
General d’Atenció a la Dependència de la conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració.

e) Ajuts de conciliació, quan es tracti d’alumnes desocupats que tinguin al
seu càrrec fills menors de sis anys o familiars dependents fins al segon grau,
sempre que a l’inici de l’acció formativa compleixi els requisits següents:

- No haver rebutjat ofertes d’ocupació adequades ni haver-se negat a par-
ticipar en activitats de promoció, formació o reconversió professional en el ter-
mini d’un mes comptador des del moment en què s’hagi exhaurit el subsidi per
desocupació o la prestació contributiva.

- No tenir rendes de qualsevol tipus superiors al 75 % de l’Indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). S’ha d’entendre complert aquest
requisit sempre que la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat fami-
liar, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la formen, no
superi el 75 % de l’IPREM. A aquests efectes, computa com a renda l’import
dels salaris socials, les rendes mínimes d’inserció o els ajuts anàlegs d’assistèn-
cia social concedits per les comunitats autònomes. La Llei de pressuposts gene-
rals de l’Estat per a l’any 2010 estableix la quantia de l’IPREM anual en

6.390,13 euros.

2. L’alumne també té dret a aquesta beca o als ajuts, amb els mateixos
requisits, durant la realització exclusiva de la pràctica professional en l’empre-
sa.

3. No es poden percebre els ajuts de transport i manutenció corresponents
als dies lectius que l’alumne hagi deixat d’assistir al curs, s’hagi justificat o no
aquesta absència.

4. Constituirà causa de pèrdua del dret a rebre les ajudes i beques, incorre
en més de tres faltes d’assistència no justificades al mes en cada acció formati-
va. 

4. Presentació de sol·licituds

4.1. Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i s’han de presentar en el Registre
General del SOIB o per qualsevol de les formes que regula l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre. Les sol·licituds es poden presentar igualment
al centre que imparteix l’acció formativa. En aquest cas, el centre de formació
s’ha d’encarregar de recollir les sol·licituds de les i dels alumnes i de presentar-
les al SOIB en el termini que s’estableix a continuació.

4.2. La sol·licitud es troba a disposició de les persones interessades al web
(http://www.soib.es/).

5. Termini per presentar sol·licituds

5.1. El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes comptador des de
la data en què l’alumne s’ha incorporat al curs, excepte si el dret s’origina amb
posterioritat, sempre que compleixi els requisits que estableix l’apartat primer
en el moment de la presentació de la sol·licitud.

5.2. Juntament amb les sol·licituds, s’ha de presentar la documentació
requerida pel SOIB i una fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació en
vigor.

5.3. Es considera com a darrer domicili de l’alumne el que consta en la
targeta de demanda d’ocupació, que ha de coincidir amb el que figuri en la
sol·licitud. En cas que no coincideixi, s’ha d’aportar un certificat d’empadrona-
ment i s’ha de tenir per domicili vàlid el que hi consti.

6. Concessió i import dels ajuts

6.1.La beca i els ajuts es concedeixen en règim de concessió directa mit-
jançant una resolució del conseller de Treball i Formació per les quanties
següents:

a) Ajuts per a transport:
- 1,50 euros per dia d’assistència, en concepte d’ajut de transport públic

urbà. 
- 4,50 euros per dia d’assistència, en concepte de transport públic interur-

bà. 
b) Ajuts per a manutenció: tenen una quantia de 8 euros per dia d’assis-

tència. 
c) Ajuts per a manutenció i allotjament: tenen una quantia de 55 euros per

dia d’assistència. En aquest supòsit, l’alumne té dret als bitllets de transport en
classe econòmica dels desplaçaments inicial i final.

d) Les beques per a les persones amb discapacitat desocupades tenen una
quantia de 5,50 euros per dia d’assistència. 

e) Ajuts de conciliació: tenen una quantia corresponent al 75 % de
l’IPREM diari per dia d’assistència. La Llei de pressuposts generals de l’estat
per a l’any 2010 estableix la quantia de l’IPREM diari en 17,75 euros.

7. Termini per resoldre i notificar o publicar

El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució o publicar-la és
de sis mesos, comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud d’ajuts,
de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat una reso-
lució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada. La resolució expressa
s’ha de publicar en el BOIB i al tauler d’edictes del SOIB. 

8. Justificació de l’aplicació dels fons
La justificació del dret al cobrament dels ajuts que estableix aquesta
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Resolució s’ha de dur a terme mitjançant l’assistència efectiva de l’alumne al
curs, que es comprova per les llistes de control d’assistència, signades deguda-
ment. La baixa o l’exclusió de l’alumne dóna lloc a la pèrdua del dret de perce-
bre aquests ajuts. Els dies d’absència, justificada o sense justificar, no s’han de
computaran als efectes de pagament del ajuts. Constituirà causa de pèrdua del
dret a percebre ajuts i beques incórrer en més de tres faltes d’assistència no jus-
tificades al mes en cada acció formativa. En tot cas no es tindrà dret a percebre
els ajuts de transport i de manutenció que correspongui als dies en que no s’as-
sisteixi a l’acció formativa.

Pel que fa als ajuts per a transport i manutenció, per a allotjament i manu-
tenció i la beca, s’ha de justificar o acreditar de la manera indicada al punt 1 d’a-
quest annex.

9. Pagament

El SOIB ha de fer efectiu el pagament d’aquests ajuts en acabar l’acció
formativa, una vegada computats els dies efectius d’assistència de l’alumne. 

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 7733

Informació pública sobre la sol·licitud d’autorització, en relació
a l’obertura de vial i serveis en la prolongació del carrer Pont
fins el torrent Coa Negra. Zona de policia de torrent. TM
Marratxí

Peticionari: Alfonso Conde SL
Exp. ref.: SA 4121-1

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Sabaters, 7-2º, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions
que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències
d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Marratxí dins el termini
esmentat. 

Ciutat de Palma, 16 de març de 2010

El director general de Recursos Hídrics 
Antonio Rodríguez Perea

— o —

Num. 7735
Informació pública sobre la sol·licitud d’autorització de cons-
trucció de magatzem annexe a habitatge en la finca formada per
les parcs. 45, 51, 52 i 53 pol. 6. Zona de policia de torrent. TM
Ses Salines

Peticionari: Carlos Beguería Ardany
Exp. ref.: SA 6660-1

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Sabaters, 7-2º, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions
que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències
d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Ses Salines dins el ter-
mini esmentat. 

Ciutat de Palma, 19 de març de 2010

El director general de Recursos Hídrics 
Antonio Rodríguez Perea

— o —

Num. 7738
Informació pública sobre la sol·licitud d’autorització en relacióp
a construcción d’habitatge unifamiliar amb piscina, solar 2, ille-
ta 10. Urb. Vista Alegre de Sant Josep. Zona de policia de torrent.
TM Sant Josep de Sa Talaia

Peticionari: Eivihouse Construcciones y Promociones
Exp. ref.: SA 6572-7

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Sabaters, 7-2º, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions
que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències
d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia,
dins el termini esmentat.

Ciutat de Palma, 15 de març

El director general de Recursos Hídrics 
Antonio Rodríguez Perea

— o —

Num. 7740
Informació pública sobre la sol·licitud d’autorització en relació
a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, Can Furnet.
Zona de policia de torrent. TM Sta Eulària des Riu

Peticionari: Luis H. Orlando de Arcangelo 
Exp. ref.: SA 6511-1

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Sabaters, 7-2º, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions
que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències
d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
dins el termini esmentat.

Ciutat de Palma, 9 de març de 2010

El director general de Recursos Hídrics 
Antonio Rodríguez Perea

— o —

Num. 7744
Informació pública sobre la sol·licitud d’autorització en relació
a construcció d’habitatge unifamiliar, finca Pujol des Rafals,
Cala den Bou. Zona de policia de torrent. TM Sant Josep de Sa
Talaia

Peticionari: Camilo Miguez Costa
Exp. ref.: SA 6628-1

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Sabaters, 7-2º, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions
que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències
d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia,
dins el termini esmentat.

Ciutat de Palma, 15 de març de 2010

El director general de Recursos Hídrics 
Antonio Rodríguez Perea

— o —
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