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legítima, de manera que es pugui assegurar que el desequilibri econòmic que
invoca el contractista no es pot atribuir a la seva pròpia iniciativa ni posa de
manifest la seva voluntat maliciosa.
Si d’aquesta investigació, que s’ha de materialitzar en una memòria final,
es destrien elements suficients per inferir una actuació clara i directa per part de
l’empresari que va mes enllà del deure de col·laboració amb l’Administració, tot
això amb la finalitat d’esquivar i obviar el procediment de publicitat, igualtat i
lliure concurrència que ha de presidir la contractació administrativa, qui s’aventura a una actuació d’aquest tipus no pot exigir a l’Administració la protecció de la institució de l’enriquiment injust.(5)
(5).Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 19 de gener de 2010:
“Concluyendo, la Conselleria al no haber evitado que tuvieran lugar estas campañas en el momento oportuno, incidió en culpa in vigilando, y por ello acepta el pago de los gastos que estas campañas generaron
a las hoy recurrentes, pero frente a los honorarios reclamados y que son objeto de debate en autos, no ha
de responder, ya que retribuyen un trabajo fruto de un acuerdo malicioso que las recurrentes buscaron con
clara intencionalidad para evitar los mecanismos legales fijados en la normativa de contratación administrativa.”

b)Els serveis tècnics especialitzats han de confeccionar la liquidació del
contracte o de la indemnització que s’ha d’aprovar. El cost econòmic ha d’incloure en qualsevol cas l’enriquiment de l’Administració, és a dir, el valor de la
cosa que l’Administració hagi rebut, i no és procedent un increment en concepte de benefici industrial.(6)
(6) Dictamen 270/2002, de 23 d’octubre, del Consell Consultiu d’Andalusia: “Como este Consejo
Consultivo decía en el dictamen 142/2002, el valor de las prestaciones ha de ser calculado precisamente
en el momento inicial en que se produjeron los pactos, pues hay que tener presente que, por el carácter
originario, estructural e insubsanable de la nulidad, la propia naturaleza de la acción restitutoria determina
que el momento de dicho cálculo deba ser el del pacto. Junto a lo anterior, y como ha declarado este
Consejo de forma reiterada (por todos, dictámenes 18/1995, 23/1996 y 48/1997), la restitución sólo debe
comprender el valor de la prestación realizada, lo que incluye sus costes efectivos, pero no los demás
resarcimientos propios de un contrato válidamente celebrado (como es el beneficio industrial que se
entiende improcedente) dado que, al ser los contratos nulos, no producen los efectos económicos propios
del contrato eficaz, por lo que la obligación de devolver no deriva, en este caso, del contrato.”
Sala Tercera Contenciosa Administrativa, Secció 4a, Sentència d’11 de maig de 2004, rec. 3055/1999.
Execució d’obres no previstes en el projecte inicial, en el si d’una relació contractual: “Si bien es cierto
que respecto a las obras ampliadas no hubo contrato formal escrito, resulta acreditado que dichas obras han
sido ordenadas y aceptadas por la Administración sin formular reserva alguna, por lo que debe recomnocerse el derecho del contratista al abono del beneficio industrial y de los intereses que le correspondan.”

c)Amb caràcter general s’ha de produir la recepció formal de tota la prestació abans de reconèixer extrajudicialment el crèdit. En el cas d’obres, amb
posterioritat a l’execució s’ha d’aprovar el projecte corresponent amb l’abast
suficient que permeti que les obres quedin perfectament definides i, en conseqüència, delimitat el domini públic.
d)El vessant pressupostari de l’expedient fa que s’hagi de tramitar de conformitat amb les normes específiques que regulen els expedients de despesa, en
els termes que preveu la normativa pressupostària aplicable, abans que s’aprovi. L’expedient de despesa derivada que porta causa en la liquidació del contracte declarada la nul·litat absoluta requereix les autoritzacions i els informes
pertinents d’acord amb la normativa aplicable, i és necessari que el Consell de
Govern l’autoritzi si la despesa és superior a 500.000 € o la quantia que disposi
la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
sotmetre l’expedient al control de legalitat.
e)Finalment, l’òrgan de contractació ha de dictar una resolució en la qual
s’ha de declarar la nul·litat dels actes i s’ha de fixar l’import del deute que s’ha
de reconèixer al contractista, amb un informe previ del Consell Consultiu.
Aquesta resolució ha d’autoritzar i disposar la despesa i ha de reconèixer una
obligació a favor del contractista, que no tindrà caràcter d’obligació d’exercicis
tancats, als efectes del que disposa l’article 24 del Decret 75/2004 o la norma
que el substitueixi.
f)Quan la prestació s’estigui executant el moment en què es faci patent la
contractació irregular, tant si l’empresa ja ha reclamat algun pagament com si
no, l’Administració té l’obligació de posar fi a aquesta actuació anormal. Per
tant, s’han de liquidar les prestacions ja efectuades que, si escau, podrien ser
objecte d’indemnització per evitar l’enriquiment injust, amb la tramitació prèvia del procediment descrit anteriorment. La resta d’actuacions necessàries per
a les finalitats de l’Administració s’han de contractar amb plena subjecció al
TRLCSP i a la normativa que el desplega. El fet de permetre la continuïtat de la
situació anormal podria desencadenar greus responsabilitats tant per a l’òrgan
de contractació com per a l’empresa executora.
Palma, 12 de març de 2012
La interventora general
María Marqués Caldentey
La directora de l’Advocacia
Antònia Perelló Jorquera
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Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 pel qual s’aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental de les Illes Balears

La disposició addicional tercera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, estableix:
‘1. S’autoritza la dissolució de l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària de Mallorca (GESMA), regulada pel Decret 34/2002, de 8 de març,
que s’ha de dur terme en la forma establerta en aquesta disposició i en la resta
de l’ordenament jurídic aplicable.’
La disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, estableix:
‘1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, amb caràcter general, faci totes les actuacions que calguin, normatives i d’execució, a fi de racionalitzar i reduir el conjunt d’ens instrumentals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per mitjà de les operacions de reestructuració que resultin de les
previsions a què fa referència la disposició transitòria primera de la Llei 7/2010,
incloses les transformacions, les extincions, les fusions i les integracions, en tot
o en part, en altres ens instrumentals o en l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. En particular, i sens perjudici d’altres actuacions possibles, el Govern
de les Illes Balears ha de dur a terme operacions de reestructuració en els ens
instrumentals relacionats amb els àmbits funcionals següents:
a) Ens que exerceixen funcions en matèria d’investigació en totes les àrees
de la ciència en temes relacionats amb les Illes Balears, de foment de la llengua
catalana, d’estudi i difusió de les modalitats lingüístiques del català, de formació lingüística i d’avaluació de coneixements de llengua catalana i altres de relacionades.
b) Ens que exerceixen funcions en matèria d’impuls del desenvolupament
empresarial, de noves tecnologies, d’investigació i altres de relacionades.
c) Ens que exerceixen funcions en matèria de política de cooperació per
al desenvolupament, i d’emigració, promoció i foment de la projecció exterior
de les Illes Balears i la defensa dels seus interessos arreu del món, de la consolidació de les comunitats balears a l’exterior, dels drets i la protecció dels emigrants balears residents a l’exterior i dels retornats, i altres de relacionades.
d) Ens que exerceixen funcions en matèria de promoció de l’oferta turística, de promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destinació
turística sostenible i altres de relacionades.
Els ens resultants dels processos de reestructuració podran adoptar la
forma jurídica d’organismes públics, organismes de naturalesa privada de titularitat pública o consorcis, segons la naturalesa de les funcions que se’ls atribueixin i les potestats que, si s’escau, hagin d’exercir, de conformitat amb el que
disposa la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En tot cas, l’habilitació legal que es
conté en aquesta disposició addicional inclou la facultat que el Consell de
Govern acordi mitjançant decret les modificacions, extincions o creacions d’organismes públics que, si n’és el cas, siguin conseqüència d’aquests processos.’
La disposició final novena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, modificà diversos articles de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; així, respecte a l’article 56 afegeix dos apartats nous, el 4 i el 5, que estableixen el
següent:
‘4. Les fundacions del sector públic es poden fusionar amb altres fundacions i poden ser absorbides per altres ens de dret públic integrats en el sector
públic autonòmic, inclosa la integració en l’Administració de la comunitat autònoma. També es poden transformar en qualsevol altre tipus d’ens de dret públic
que s’integri en el sector públic autonòmic. La fusió, l’absorció, la integració o
la transformació de les fundacions del sector públic no impliquen l’obertura del
procediment de liquidació. La fusió, l’absorció, la integració o la transformació
de fundacions del sector públic requereixen l’acord previ del Consell de Govern,
a proposta de la conselleria d’adscripció i amb els informes previs de les conselleries competents en matèria d’hisenda i pressuposts i en matèria de fundacions,
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com també amb l’informe previ a què es refereix l’apartat 4 de la disposició
addicional desena d’aquesta llei. Fins que no es completi el procediment de
fusió, absorció, integració o transformació de les fundacions, han de continuar
desenvolupant les activitats pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment, l’Administració de la comunitat autònoma o l’ens instrumental corresponent s’ha de subrogar en tots els drets i obligacions i en totes
les relacions jurídiques de la fundació extingida, sens perjudici, pel que fa al
règim de personal, de les limitacions derivades del que estableix la disposició
addicional desena d’aquesta llei, i s’ha de cancel·lar l’assentament de la fundació en el Registre de Fundacions de les Illes Balears.
5. Als efectes del que preveu l’article 31.e) de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions, els estatuts de les fundacions del sector públic poden
preveure com a causa d’extinció de l’entitat el fet que les activitats d’interès
general que desenvolupen d’acord amb els seus estatuts passin a ser desenvolupades per l’Administració de la comunitat autònoma o per una altra entitat del
sector públic autonòmic, de naturalesa fundacional o no. L’extinció per aquest
motiu pot tenir lloc tant en el cas en què la fundació s’integri en l’Administració
autonòmica o en un altre ens instrumental, d’acord amb el que preveu l’apartat
anterior del present article, com en el cas en què no tengui lloc la integració,
supòsit en el qual la fundació dissolta entra en període de liquidació.’
La disposició transitòria primera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental, estableix que el Consell de Govern ha de crear una
comissió que s’encarregui d’analitzar el conjunt d’ens integrants del sector
públic autonòmic i de proposar la supressió, refosa o modificació dels ens en
què ho facin recomanable raons de simplificació, economia, eficàcia i eficiència en la gestió.
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La Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en sessió de 28 de
març de 2012, aprovà la proposta de la Primera Fase del Projecte de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i acordà la seva elevació al Consell de Govern.
En sessió de dia 30 de març de 2012, el Consell de Govern, a proposta del
president, va aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Com a conseqüència de diverses errades materials detectades en el dit
acord, es proposa deixar sense efectes l’acord esmentat i adoptar-ne un de nou,
amb l’aprovació de la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La vocació del present acord del Consell de Govern no s’exhaureix amb
les mesures específiques que incorpora, sinó que s’ha de considerar com un
marc d’actuació que permeti aprofundir en el procés que s’inicia.
Atès tot l’anterior, vista la proposta de la Comissió d’Anàlisi i de Proposta
de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Presidència,
en la sessió de 13 d’abril de 2012 adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Deixar sense efectes l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de
març de 2012 pel qual es va aprovar la primera fase del Projecte de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 93/2011, de 2 de setembre, es creà la Comissió
d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon. Aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s’adjunta com a annex.

L’article 5 del Decret esmentat, estableix que són objectius de la Comissió
els següents:

Tercer. Disposar que correspon a cada conselleria, respecte als ens del sector públic que tengui adscrits, l’impuls i la coordinació de l’execució d’aquest
Acord.

‘1. Elaborar el programa de treball per desenvolupar el pla de reestructuració del sector públic instrumental autonòmic.
2. Analitzar el conjunt d’ens integrants del sector públic instrumental
autonòmic i efectuar-ne un diagnòstic que prevegi els aspectes següents:
a) Determinació del mapa del sector públic: estructura, naturalesa jurídica i característiques dels ens i de les funcions i activitats exercides.
b) Estudi de la informació econòmica i pressupostària dels ens: estats
d’ingressos i despeses, memòries de programes, comptes anuals.
c) Anàlisi de les dotacions de personal: dimensió de plantilles, classificació i qualificació dels empleats.
d) Mesures de control aplicables.
3. Estudiar, basant-se en el diagnòstic, la procedència de la dissolució,
fusió o modificació dels ens amb criteris d’economia, eficàcia i eficiència en la
gestió i elevar-ne la proposta al Consell de Govern.
4. Proposar el mapa resultant del sector públic que agrupi els ens en blocs
homogenis i que inclogui la fixació dels paràmetres a què fa referència la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental.
5. Supervisar les mesures adoptades pels òrgans competents en aplicació
de l’Acord que s’aprovi.’
En la primera sessió de la Comissió d’Anàlisi i de Proposta de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de 8 de setembre de 2011, el seu president hi presentà una proposta del Pla de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. A més, també es crearen els grups de treball d’integració d’ens (un per cada supòsit d’integració previst en el Pla), un grup de
treball de recursos humans, un grup d’integració de consorcis i un grup d’extinció de consorcis no operatius.
La Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en sessió de 10 de
novembre de 2011, aprovà inicialment el Projecte de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en sessió de 22 de
desembre de 2011, aprovà l’actualització de l’inventari d’ens i del Projecte de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 13 d’abril de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

ANNEX I
Primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental
1. Àmbit funcional de salut
– GESMA
– Fundació Hospital Son Llàtzer
– Fundació Hospital de Manacor
– Fundació Comarcal d’Inca
Respecte a l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA),
tant els béns, els títols i els drets, com els deutes i la resta d’obligacions exigibles de titularitat de GESMA, s’integren, en el moment de la seva extinció, dins
el patrimoni del Servei de Salut de les Illes Balears.
Les fundacions hospitalàries Son Llàtzer, Hospital de Manacor i Comarcal
d’Inca són absorbides pel Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Àmbit funcional d’investigació a totes les àrees de la ciència en temes
relacionats amb les Illes Balears, de foment de la llengua catalana i altres
matèries relacionades
- Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
- Institut d’Estudis Baleàrics
S’extingeix l’organisme autònom Institut d’Estudis Baleàrics, es modifiquen els
Estatuts del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, per assumir les funcions del primer, i es canvia la denominació del Consorci, que passa a denominar-se Consorci Institut d’Estudis Baleàrics.
3. Àmbit funcional agricolaramader
1. Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)
2. Institut de Biologia Animal de Balears (IBABSA)
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2. Es racionalitzen els costos simplificant estructures de funcionament.
Es fusionen les societats mercantils públiques Serveis de Millora Agrària, SA, i
de l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
4. Àmbit funcional d’impuls del desenvolupament empresarial, noves tecnologies d’investigació i altres matèries relacionades
- ParcBit Desenvolupament
- Balear Innovació Telemàtica (BITEL)
- Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)

12. Extinció d’ens
S’extingeixen els següents ens del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:
Societats mercantils públiques:
1. Tramvia de la Badia de Palma (TRAMBADIA)

S’extingeixen les societats Parcbit Desenvolupament, SA, i Balear Innovació
Telemàtica, SA (BITEL). Tant els béns, els títols i els drets com els deutes i la
resta d’obligacions exigibles de titularitat d’aquestes societats s’han d’integrar,
en el moment de la seva extinció, en una nova fundació, en la qual s’ha d’integrar igualment el patrimoni de la Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica (IBIT), que també s’extingeix.
5. Àmbit funcional de suport a la dependència, recursos sociosanitaris i
assistencials i altres matèries relacionades
– Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
– Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears
La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència és absorbida pel Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. Fins que no es completi el procediment d’absorció la fundació continua desenvolupant les activitats
pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment, el
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears se
subroga en tots els drets i obligacions i en totes les relacions jurídiques de la fundació extingida.
6. Àmbit funcional d’investigació sanitària
- Fundació Mateu Orfila d’Investigació i Salut
- Fundació d’Investigació Sanitària Ramon Llull
Es fusionen ambdues fundacions.
7. Àmbit funcional de promoció de l’esport
- Fundació per al Suport i Promoció de l’Esport Balear (Illesport)
- Consorci Escola Balear de l’Esport
S’extingeix el Consorci Escola Balear de l’Esport; tant els béns, els títols i els
drets, com els deutes i la resta d’obligacions exigibles de la seva titularitat, s’han
d’integrar, en el moment de la seva extinció, en el patrimoni de la Fundació per
al Suport i Promoció de l’Esport Balear (Illesport).
8. Àmbit funcional de promoció de l’oferta turística, de promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destí turístic sostenible i altres
matèries relacionades
— Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
— Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
La Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears és absorbida per l’entitat pública empresarial Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB). Fins que no es completi el procediment d’absorció, la fundació continua
desenvolupant les activitats pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment, l’ATB se subroga en tots els drets i obligacions i en
totes les relacions jurídiques de la fundació extingida.
9. Reordenació de consorcis
- Situació inicial: 110
- Consorcis per extingir: 21
- Fusió de consorcis: 57
a. PLA D
b. PLA MIRALL
c. Consorci d’AIGÜES
d. Altres
» TOTAL RESULTANT FUSIONS: 2
10. Consorci d’Aigües
1. Es crea un únic Consorci d’Aigües, resultat de la fusió dels consorcis d’aigües existents en l’actualitat.
2. Es racionalitzen els costos simplificant estructures de funcionament.
11. Consorci d’Infraestructures
1. Es crea un únic Consorci d’Infraestructures, resultat de la fusió dels consorcis existents en l’actualitat (Pla D, Pla Mirall i altres).

Fundacions:
1. Fundació CIDTUR
2. Fundació Balear de la Memòria Democràtica
3. Fundació Jocs Mundials Universitaris Palma 1999
4. Fundació Balear Contra la Violència de Gènere
5. Fundació d’Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
6. Fundació Art a la Seu
Consorcis:
1. Consorci Pati de sa Lluna
2. Consorci Pla Mirall Andratx
3. Consorci Pla Mirall Sant Llorenç
4. Consorci Pla Mirall es Mercadal
5. Consorci Pla Mirall Eivissa
6. Consorci Pla Mirall Santa Eulàlia
7. Consorci Desestacionalització Pollença
8. Consorci Escola Balear de l’Esport
9. Consorci Foment de l’Esport a Manacor
10. Consorci Foment de l’Esport a Marratxí
11. Consorci per al Desenvolupament Esportiu a Ciutadella
12. Consorci Aubarca-Es Verger
13. Consorci Menorca Reserva de la Biosfera
14. Consorci Pla Mirall Inca
15. Consorci Pla Mirall Pollença
16. Consorci la Gola
17. Consorci del Joc Hípic de Menorca
18. Consorci del Joc Hípic de Mallorca
19. Consorci del Joc Hípic d’Eivissa i Formentera
20. Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
21. Consorci Promoció i Foment Turisme Nàutic Sostenible (IB-BLAU)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 6925
Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional, de dia 10 d’abril de 2012 per la qual
s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels
alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per al curs 2012-2013
Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009,
per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als
ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
D’acord amb l’apartat segon del l’article 1 de l’Ordre esmentada, els
calendaris dels ensenyaments d’adults s’han de publicar en una resolució anual
de la Direcció General amb competències en ensenyaments de persones adultes.
Per tot això, i a l’emparà de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, dict la següent
Resolució
1.Aprovar el calendari del procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2012-2013.
Aquest calendari s’inclou a l’Annex 1 d’aquesta Resolució.
2.Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el

