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BOCAIB

Núm. 22

Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 2243
CORRECCIÓ D’ERROR.- Correcció d’error observat a la versió
castellana de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses
mesures tributàries i administratives (BOCAIB nº 161, de dia 30 de
desembre de 1997).
(Vegeu-ne la rectificació a la versió en castellà)
— o —Núm. 2627
Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de 6 de febrer de 1998, de reestructuració parcial
de la Conselleria de Funció Pública i Interior

Una vegada aprovada, en data 18 de juny de 1996 l’estructura de les
Conselleries, mitjançant Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de la mateixa data, es va establir l’estructura
orgànica de la Conselleria de Funció Pública i Interior, modificada per Ordre de
26 de novembre de 1996.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha assumit les competències en
matèria d’Educació, cosa que ha suposat gran increment en el nombre de
funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb això, una
redistribució de les competències en matèria de personal, per això i a l’objecte
d’aconseguir una estructura orgànica que permeti a la Conselleria exercir amb
eficàcia les competències i funcions que li han estat encomanades pel Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’observa la necessitat de modificar
la denominació de l’actual Direcció General de Personal.
En consideració a tot això, i d’acord amb l’establert als articles 14.10 i 27
de la Llei de Règim Jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears dicto la següent

14-02-1998

General de Joventut i Família i amb l’informe favorable dels serveis jurídics de la
Conselleria de Presidència, dict la següent
ORDRE
Article 1.- Convocatòria.
La Conselleria de Presidència, amb càrrec a la partida 11701.323100.48000.0,
d’acord amb la disponibilitat pressupostària i per un import màxim de 49.000.000,de pessetes, convoca la concessió de subvencions en matèria de joventut i
voluntariat corresponents a 1998 per a les modalitats que s’especifiquen a
continuació:
MODALITAT A
Manteniment i funcionament d’entitats
El manteniment i funcionament inclou el finançament de les despeses
corrents en béns i serveis: lloguers, reparacions, subministraments, personal,
reunions dels òrgans de govern, difusió d’informació, orientació i assessorament
als associats, així com les originades per la pertinença a òrgans nacionals o
internacionals.
Import destinat: 6.000.000,MODALITAT B
Programes anuals d’activitats ordinàries
Es poden presentar sol licituds de subvencions per a una o diverses de les
àrees que a continuació es defineixen:
B.1 Esplai, oci i temps lliure.
B.2 Campaments, colònies, camps de treball i intercanvis.
B.3 Trobades, congressos, seminaris, jornades i conferències.
B.4 Cultural.
Import destinat: 30.000.000,MODALITAT C
Activitats extraordinàries, i d’altres específiques de promoció del voluntariat
Aquestes activitats són totes aquelles de caràcter puntual, específic i no
repetitiu, que sobrepassin les possibilitats normals de l’entitat pel que fa a nombre
de participants, límits territorials, pressupost i organització; a més, s’inclouen dins
la modalitat C aquells projectes que tenguin per objecte la formació, integració i
consolidació social del voluntariat.
Es poden presentar sol licituds de subvencions per a una o diverses de les
àrees que a continuació es defineixen:

ORDRE

Article 1.- La Direcció General de Personal passa a denominar-se Direcció
General de Funció Pública.
Article 2.- Les competències que té encomanades la Direcció General de
Menors passen a dependre de la Direcció General d’ Interior.
Disposició Final.- La present Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 6 de febrer de 1998
El President
Sgt. Jaume Matas i Palou

C.1 Educació ambiental i protecció de la naturalesa.
C.2 Acció social.
C.3 Altres (protecció i coneixement del patrimoni historicoartístic,…)
Import destinat: 13.000.000,En totes les modalitats (A,B,C) que apareixen relacionades s’ha d’entendre
que els ajuts econòmics que es puguin obtenir s’hauran de destinar a cobrir les
depeses corrents originades pel que és el funcionament i manteniment habitual de
l’entitat, així com per la utilització de serveis i instal lacions o l’adquisició de béns
i materials fungibles necessaris per a la realització de les activitats. No és objecte
d’aquesta convocatòria la presentació de sol.licituds de subvenció per a l’adquisició
de béns i equipaments inventariables o per a la realització d’obres.
Article 2.- Beneficiaris.
Modalitats A i B:

— o —-

3.-D’altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Núm. 2188
Ordre de la consellera de Presidència, de 30 de gener, per la qual
es procedeix a la convocatòria de subvencions que en matèria de
joventut i voluntariat atorga la Conselleria de Presidència
corresponent a l’exercici pressupostari de 1998.

Persones físiques; associacions i seccions juvenils; i entitats - exceptuant les
APA i les escoles d’educadors de temps lliure- que d’acord amb els seus estatuts
tinguin per finalitat la promoció o realització d’actuacions en benefici de la
infància i la joventut.
Les entitats que estiguin organitzades o estructurades sobre la base d’un
model federatiu o similar, i sempre que existeixi una única personalitat jurídica,
presentaran de forma conjunta i unitària la sol licitud corresponent.
Les entitats sol licitants, per ser beneficiàries de la subvenció, hauran d’estar
inscrites al Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

Vista la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals per a 1998
i d’acord amb allò que s’estableix al capítol V, del Decret 115/1997, de 6 de
setembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i
de les lleis de pressuposts generals de la CAIB, atesa la proposta de la Direcció

Modalitat C:
Totes les entitats de caràcter social que treballin dins el camp del voluntariat

