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Resolució
Primer.- Concedir un ajut en concepte de transport interurbà durant el
temps de durada de l’acció formativa per un import màxim de 4,50 € per dia
d’assistència efectiva als alumnes relacionats a l’annex I, des del primer preceptor, anomenat MENDEZ LIQUETE, LUIS CARLOS amb DNI/NIE núm.
11964716R fins el darrer perceptor anomenat PONS BARREIRO, FRANCISCO amb DNI/NIE núm. 41503951Z, la qual cosa suposa un total de 3 perceptors.
Segon.- El pagament es farà efectiu de manera mensual, d’acord amb el
que estableix l’apartat setè punt dos de la Resolució de 29 de març de 2011,
abans esmentada, una vegada revisades les llistes d’assistència efectiva al curs.
Tercer.- Constituirà causa de pèrdua del dret a rebre les ajudes i beques,
incórrer en més de tres faltes d’assistència no justificades al mes en cada acció
formativa.
Quart.- La concessió d’aquest ajut queda supeditada a la tramitació de
l’expedient de despesa corrent.
Cinquè.- L’article 24 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, estableix que l’alteració de
les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot
cas, l’obtenció de la resolució de concessió, que implica la pèrdua del dret al
cobrament total o parcial de la subvenció i, si escau, el reintegrament de les
quantitats percebudes indegudament, d’acord amb el que disposen els articles 43
i 44 de la llei esmentada.
Sisè.- Fer saber que la beca de l’article 26 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7
de març, està finançada pel Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) i pel
Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 2007-2013 PO
2007ES05UPO001 ‘Adaptabilitat i ocupació’ dins l’Eix 2 i tema prioritari 66,
en un percentatge del 50%. A aquestes accions li són aplicables els reglaments
d’aquests Fons, especialment les normes incloses en el Reglament
(CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
Setè.- D’acord amb l’article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, les subvencions que es concedeixin en consideració a la concurrència d’una determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament
a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificarne l’existència, per tant, la justificació del dret al cobrament dels ajuts que estableix aquesta 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 degudament.
Vuitè.- D’acord amb l’apartat sisè punt 3 de la Resolució de la consellera
de Turisme i Treball, presidenta del SOIB, de 29 de març de 2011 per la qual
s’aprova la convocatòria informativa per a sol·licitar ajuts per a transport interurbà, aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i al tauler d’edictes del SOIB.
Interposició de recurs
D’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, abans esmentada, contra aquesta resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Turisme i Treball en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
de la notificació o publicació de la resolució, o interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, per la qual es regula la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 25 de maig de 2011
La consellera de Turisme i Treball, Presidenta del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears
Joana M. Barceló Martí
ANNEX I – AJUTS PER A TRANSPORT INTERURBÀ (concessions)
Acció formativa: OPERACONS BÀSIQUES DE CUINA
Hores 265
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LLINATGES NOM
MÉNDEZ LIQUET, LUIS CARLOS
SÁNCHEZ POSSO, JORGE ANDRÉS
PONS BARREIRO, FRANCISCO

DNI/NIE
11964716R
X9006944Y
41503951Z
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Num. 11995
Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2011 pel qual s’aprova el calendari de festes per a l’any 2012 en l’àmbit de les
Illes Balears
De conformitat amb el que disposen el Reial decret 98/1996, de 26 de
gener, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de treball (execució de la
legislació laboral) (BOE núm. 52, de 29 de febrer), i el Decret 31/1996, de 7 de
març, d’assumpció i distribució de competències transferides per
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de treball (execució de la legislació laboral) (BOIB núm. 35, de 19 de
març), correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determinar les
festes laborals d’àmbit local i substituir per unes altres les festes a què es refereix l’article 45 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE núm. 180, de 29 de juliol),
segons la redacció donada pel Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre (BOE
núm. 267, de 7 de novembre).
Així mateix, l’article 2 del Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es
regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 105, de 15 d’agost), dictat a l’empara del que disposa amb caràcter necessari la normativa de l’Estat, determina que el Consell de Govern, mitjançant un acord, pot substituir les festes que assenyala la lletra d) de l’article 1
d’aquest Decret per altres que, per tradició, siguin pròpies de la comunitat, com
també la possibilitat de substituir el descans laboral del dilluns de les festes que
coincideixen en diumenge per altres que siguin tradicionals a les Illes Balears.
D’altra banda, i pel que fa al cas, s’han consultat les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Turisme
i Treball, en la sessió de 20 de maig de 2011 adoptà, entre d’altres, l’acord
següent:
‘Primer. Aprovar, de conformitat amb allò que disposen la normativa estatal i l’autonòmica vigents, el calendari dels dies festius per a l’any 2012 en l’àmbit de les Illes Balears indicats a continuació:
6 de gener
1 de març
5 d’abril
6 d’abril
9 d’abril
1 de maig
15 d’agost
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
25 de desembre

Epifania del Senyor
Dia de les Illes Balears
Dijous Sant
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua
Festa del treball
Assumpció de Maria
Festa nacional
Tots Sants
Dia de la Constitució
Immaculada Concepció
Nadal

Divendres
Dijous
Dijous
Divendres
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Divendres
Dijous
Dijous
Dissabte
Dimarts

Segon. Donar compte d’aquest acord al Ministeri de Treball i Immigració,
de conformitat amb el que estableix la disposició final segona del Decret
75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 20 de maig de 2011
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila+
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