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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5286
Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2004, pel qual
s’autoritza la creació de l’escola d’educació preescolar municipal S’Estol del Rei en Jaume, del port d’Alcúdia
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Educació i Cultura, en sessió celebrada el dia 19 de març de 2004, adopta
l’Acord següent:
«Primer. S’autoritza la creació de l’escola d’educació preescolar municipal S’Estol del Rei En Jaume, del port d’Alcúdia, que queda configurada de la
manera següent:
Codi del centre: 07013024
Denominació genèrica: escola d’educació preescolar municipal
Denominació específica: S’Estol del Rei En Jaume
Titular: Ajuntament d’Alcúdia
Domicili: c/ d’Antoni M. Alcover, s/n
Localitat: port d’Alcúdia
Municipi: Alcúdia
Ensenyances autoritzades: educació preescolar
Capacitat: 6 unitats, distribuïdes de la manera següent:
anys: 2 unitats; 1-2 anys: 2 unitats; 2-3 anys: 2 unitats.
La capacitat màxima d’unitat del primer cicle en funcionament, en cada
moment, no pot excedir el nombre de places escolars que resulti d’aplicar-hi les
ràtios que, pel que fa a superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre
d’alumnes per unitat segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinen en
els articles 10.b i 13.1 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, d’acord amb
el que estableix l’Ordre de 7 de gener de 2004 (BOIB del 15).
Segon. La titularitat de l’escola ha de trametre a la Direcció General de
Planificació i Centres la llista del professorat que impartirà els ensenyaments
d’educació infantil, indicant-ne les titulacions. S’ha de seguir el mateix procediment si s’hi produeix un canvi entre el professorat.
Tercer. L’escola que es crea ha de complir la norma bàsica de l’edificació
NBE-CPI/96 sobre condicions de protecció contra incendis als edificis, aprovada pel RD 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29). Tot això sense perjudici que
s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent.
Quart. L’escola queda obligada a complir la legislació vigent i a sol·licitar
la revisió oportuna quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que assenyala aquest Acord, inclosa la gestió del centre.
Cinquè. Es faculta el conseller d’Educació i Cultura, a través de la
Direcció General de Planificació i Centres, perquè adopti les mesures necessàries per executar aquest Acord.
Sisè. Aquest Acord entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
Palma, 22 de març de 2004
La Secretaria del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 5192
Resolució de la consellera de Presidència i Esports per la qual es
qualifica positivament la modificació de l’article 3.2 dels estatuts
del Col·legi de Logopedes de les Illes Balears.
FETS
El dia 8 de gener de 2004 va tenir entrada en el servei d’Entitats
Jurídiques, Registre de Col·legis Professionals la sol·licitud d’inscripció de la
modificació de l’article 3.2 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de les Illes
Balears, efectuada per la secretària de l’entitat, a la qual acompanyava el certificat corresponent i que es va inscriure en el Llibre Diari, Tom I/2004, número
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1. Aquesta modificació consisteix en el canvi de domicili del Col·legi.
Els Estatuts esmentats foren qualificats positivament per l’Ordre del conseller de presidència de 2 d’octubre de 2002 (BOIB núm. 124 de 15 d’octubre
de 2002)
FONAMENTS JURÍDICS
1.L’article 19.2 a) de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears disposa: Els estatuts col·legials, en el marc de la
llei present, regularan si més no les qüestions següents: La denominació, la seu,
el domicili, l’àmbit territorial i si n’és el cas, les delegacions territorials dels
col·legis.
2.L’article 20.2 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s'aprova el
Reglament de Col·legis Professionals de les Illes Balears estableix: S’inscriuen
en el Registre, pel que fa als col·legis professionals que desenvolupen les seves
activitats exclusivament en el territori de les Illes Balears: […] b) Les modificacions estatutàries que s’han declarat ajustades a la legalitat. En el mateix sentit s’expressa l’article 5 b) de l’Ordre del conseller de Presidència de 21 de març
de 2000, per la qual es regulen l'organització i el funcionament del Registre de
Col·legis Professionals de les Illes Balears.
3.Així doncs, es pot afirmar que un canvi de domicili és una modificació
estatutària subjecte al procediment de control de legalitat previst a l’article 16
del Decret 32/2000, esmentat. D’altra banda l’article 15 de la mateixa disposició explica que La qualificació té per objecte comprovar que el text aprovat per
l’òrgan col·legial competent s’adequa a la Constitució a l’Estatut d’Autonomia
i a la resta de l’ordenament jurídic… i, el procediment suposa l’emissió d’un
informe dels serveis jurídics, així com de les conselleries que estiguin directament relacionades amb el contingut de la professió representada pel col·legi. No
obstant, un cop vist l’informe de la cap de servei d’Entitats Jurídiques es considera que el canvi de domicili d’un col·legi professional no afecta ni a la
Constitució Espanyola, ni a l’Estatut d’Autonomia ni a la legalitat vigent, com
tampoc es veuen afectades les conselleries relacionades amb el contingut de la
professió representada pel col·legi, per la qual cosa s’ha prescindit de sol·licitarlos.
4.D’altra banda, el capítol II del Títol VI, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú sota l’epígraf Ordenació del Procediment disposa a l’article 74; El procediment sotmès al criteri de celeritat, s’ha d’impulsar d’ofici en
tots els tràmits i, l’article 75 parla de la celeritat dels procediments: S’acordaran
en un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa admetin una impulsió
simultània i no en sigui obligatori el compliment successiu.
Un cop vista la proposta de resolució del director general de Relacions
Europees i d’Entitats Jurídiques de dia 26 de febrer de 2004 i d’acord amb les
funcions que tinc atribuïdes pel Decret 8/2003, de 30 de juny, del president del
Govern de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
1.Qualificar positivament la modificació del contingut de l’article 3.2 dels
Estatuts del Col·legi de Logopedes de les Illes Balears que figura a l’annex d’aquesta Resolució.
2.Notificar aquesta Resolució al Col·legi de Logopedes de les Illes
Balears
3.Ordenar que es publiqui aquesta Resolució i l’annex en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
4.Ordenar la inscripció de la modificació estatutària en el Llibre corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de regim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, contra
aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Esports, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució
a la persona que ha sol·licitat la modificació, o d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, o bé el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació, o haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta
Resolució.
Palma, 18 de març de 2004
La consellera de Presidència i Esports
M. Rosa Puig Oliver.
Per absència (Decret 5/2004, de 23 de gener, del president de les Illes
Balears pel qual es regula el regim de suplències dels consellers)
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La consellera de Relacions Institucionals
M. Rosa Estaràs Ferragut

ANNEX
Article 3.
1. […]
2. El Col·legi de Logopedes de les Illes Balears té el domicili al carrer
Jaume III, núm. 27, E2 despatx 23, 07012 Palma (Mallorca)
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Num. 5487
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 22 de març
de 2004, per la qual s’estableix la convocatòria de les ajudes per
al programa «Operació cinquena illa 2004»
El Consell de Comunitats Balears assentades fora del territori balear, en
les sessions dels dies 26 i 27 de març de 1998, va instar el Govern de les Illes
Balears a facilitar el retrobament de les persones majors, balears o descendents
de balears, residents fora del territori nacional, amb la seva comunitat d’origen.
L’arrelament i l’augment de les comunitats balears assentades fora del
territori, les quals recullen i integren els interessos i els sentiments d’identificació, afiliació i retrobament d’orígens entorn als descendents d’aquells que al seu
dia varen haver d’emigrar o fixar la seva residència fora de l’àmbit territorial de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, fa pensar que cal procurar i facilitar
el coneixement i el contacte amb les Illes a aquest sector de membres de les
comunitats associatives assentades fora del territori, atès que a través d’elles
s’assegura la pervivència de les arrels i els sentiments balears en l’exterior.
L’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de
2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la
Conselleria de Presidència i Esports, disposa en l’article 2.a) que les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports tenen per objecte, entre d’altres,
«la creació, reforma, dotació i manteniment d’infrastructures i programes que
donin suport a les activitats o als beneficiaris de l’acció de la Conselleria de
Presidència i Esports i els ens instrumentals que en depenen.»
D’acord amb el Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria de
Presidència i Esports i en aplicació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la comunitat autònoma, una de les
funcions que correspon a la Conselleria de Presidència i Esports és la promoció
de la participació i la col·laboració en la vida social i cultural dels balears no
residents i, així mateix, de les comunitats vàlidament reconegudes. La Llei
3/1992 preveu que per dur-ho a terme s’han de crear les vies que permetin i facilitin una comunicació recíproca i un suport mutu.
Per complir aquest objectiu es fa necessari, entre d’altres, dur a terme
actuacions que promoguin el retorn de persones d’origen balear, o descendents
d’aquells que amb aquest origen es varen haver d’assentar fora de les Illes, i que
mai no hagin viatjat a les Illes Balears, o que fa temps que no ho han fet.
Per tot això, amb la finalitat del convenient desenvolupament del programa «Operació cinquena illa 2004», segons el que disposen l’article 13.1 de la
Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions (BOIB núm. 79, de 2 de juliol) i l’article 3 de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de
2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions de la
Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre); a proposta del director general de Joventut; segons els informes previs del Servei
Jurídic de la Conselleria de Presidència i Esports i de la Direcció General de
Pressuposts; amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, dict la
següent
Resolució
1. Objecte
Aquesta Resolució té per objecte establir la convocatòria d’ajudes per al
desenvolupament del programa «Operació cinquena Illa 2004», que consisteix
a promoure el retorn de persones d’edat avançada i joves oriünds de les Illes
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Balears o descendents, residents permanents a Amèrica Llatina, a la terra natal
o dels seus orígens, i/o amb la seva família.
La Resolució de convocatòria es dicta a l’empara de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de data 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 137,
de 2 d’octubre), per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions
de la Conselleria de Presidència i Esports, en concret l’apartat a) de l’article 2
que estableix com a activitats objecte de subvenció de la Conselleria de
Presidència i Esports les relatives a la creació, reforma, dotació i manteniment
d’infrastructures i programes que donin suport a les activitats o als beneficiaris
de l’acció de la Conselleria de Presidència i Esports i els ens instrumentals que
en depenen.
Participar en el programa «Operació cinquena illa 2004» dóna dret als
participants a viatjar a les Illes Balears des de l’aeroport més pròxim al seu lloc
de residència, a una estada de deu dies, a prendre part en les activitats organitzades dins el programa i al retorn al mateix lloc de partida, tot això finançat per
la Conselleria de Presidència i Esports, de manera que l’import de la subvenció
és l’equivalent al cost de les despeses que aquestes activitats subvencionades
comporten.
2. Pressupost de la convocatòria
El pressupost de la convocatòria vendrà determinat pel valor total dels
viatges, l’adjudicació dels quals s’haurà tramitat mitjançant el procediment previst a la Llei de contractes de les administracions públiques (RDL 2/2000, de 16
de juny), per un màxim de 150.148 euros, que s’imputaran a la partida pressupostària 23201 131B01 22606 00.
3.Persones beneficiàries
Poden optar a participar en el programa «Cinquena illa 2004» fins un
màxim de 50 persones de 65 anys o majors, i fins un màxim de 25 persones
d’entre 18 i 34 anys ambdós inclosos, membres de les comunitats balears legalment constituïdes.
Els requisits que han d’acomplir les persones participants són els
següents:
a) Ser natural de les Illes Balears o descendent de ciutadans illencs membres de les comunitats balears legalment constituïdes.
b) Residir de manera permanent a Amèrica Llatina.
c) Gaudir de bon estat de salut i de la mobilitat necessària per fer un viatge de llarga durada.
S’ha de reservar una quota d’un màxim de 14 places per als cònjuges o
parelles legalment establertes de les persones seleccionades corresponents al
grup de persones de 65 anys o majors que necessitin ser assistits en la seva vida
diària per una altra persona, el que hauran d’acreditar degudament en el moment
de presentació de la sol·licitud per participar en “L’operació cinquena illa 2004”.
Els cònjuges o parelles legalment establertes hauran de complir els mateixos
requisits exigits als seleccionats per aquesta Resolució de convocatòria i en el
cas que es sol·licités l’acompanyament pel cònjuge o parella legalment establerta de més de 14 participants, s’aplicaran els criteris de selecció previstos en
l’apartat 9.
Als efectes de la reserva de la quota de 14 places es farà una selecció inicial de 36 persones i un cop examinat cada cas individualment, prèvia sol·licitud dels informes que es considerin necessaris, es procedirà, si n’és el cas a una
segona selecció fins que es cobreixin el total de les 50 places reservades.
Del grup de 50 participants de 65 anys o majors es designaran tres assistents distribuïts de la manera següent: 1 procedent de Cuba i 2 procedents
d’Argentina que seran designats per la casa balear respectiva. D’aquesta manera, el total de persones que participen en el programa «Operació cinquena illa
2004», inclosos els tres assistents, ha de sumar un total de 75 persones.
Les persones seleccionades per participar en aquesta operació retorn s’han
de comprometre a viatjar en la data i en el vol que la Conselleria de Presidència
i Esports determini, d’acord amb l’empresa o les empreses contractades per als
trasllats.
4. Lloc de presentació de sol·licituds
La persona interessada ha de formalitzar les sol·licituds per participar en
el programa «Operació cinquena illa 2004» mitjançant un imprès normalitzat
(veg. annex) que ha d’adreçar-se a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears.
Els impresos normalitzats es facilitaran a la seu de les comunitats balears

