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gratificacions extraordinàries.

De la mateixa manera, la Llei 31/1991, de 30 de desembre, de pressuposts
generals de l’Estat per a 1992, estableix que els funcionaris docents dels cossos
i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la Llei orgànica
d’ordenació general del sistema educatiu, inclosos a l’àmbit d’aplicació del
règim de classes passives de l’Estat, podran acollir-se durant el període comprès
entre els anys 1992 i 1996 ambdós inclosos, al règim de jubilació voluntària
regulat a la disposició transitòria novena de la Llei esmentada.

Posteriorment, la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 9/1995,
de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres
docents, disposa que els funcionaris dels cossos docents a què fa referència la
disposició transitòria novena de la Llei orgànica d’ordenació general del sistema
educatiu podran optar per un règim de jubilació voluntària en els termes i amb
les condicions que s’estableixen a la disposició esmentada i en les normes que la
complementen i despleguen, durant el període d’implantació amb caràcter
general, dels ensenyaments establerts en la Llei orgànica esmentada. Aquest
període d’implantació es va ampliar a dotze anys mitjançant la disposició
addicional vint-i-setena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i d’ordre social.

Atès, doncs, el que s’ha exposat i fent ús de les facultats que m’atribueix
l’article 17.bis redactat per la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses
mesures tributàries i administratives, com a nou article de  la Llei 2/1989, de 22
de febrer , dict aquesta

Ordre

Primer.- Podran sol·licitar la jubilació anticipada voluntària, amb efectes
de 31 d’agost del curs escolar en què la sol·licitin, els funcionaris docents inclosos
a l’àmbit d’aplicació del règim de classes passives de l’Estat, que pertanyin a
algun d’aquests cossos:

Cos de mestres.
Cos de professors d’ensenyament secundari.
Cos de professors tècnics de formació professional.
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny.
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Cos de professors d’escoles oficial d’idiomes.
Cos d’inspectors d’educació.
Cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la

LOGSE.

Segon.- També podran sol·licitar la jubilació anticipada voluntària els
inspectors al servei de l’administració educativa, els funcionaris docents adscrits
a la funció inspectora i els directors escolars d’ensenyament primari a extingir.

A aquest efecte, hauran de complir tots els requisits del punt tercer
d’aquesta Ordre llevat de la permanència en plantilles de centres docents, requisit
que haurà de referir-se a la situació equivalent que els correspongui.

Tercer.- Els participants hauran de complir els requisits que s’assenyalen
a continuació:

a) Estar en actiu l’1 de gener de 1990 i romandre de forma
ininterrompuda en aquesta situació i ocupar, des de la data indicada, llocs
corresponents a les plantilles de centres docents o a la Inspecció Educativa.

b) Haver complit seixanta anys d’edat abans del 31 d’agost del curs
escolar en què sol·licitin la jubilació voluntària anticipada.

c) Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a
l’Estat a 31 d’agost de l’any en què sol·liciten la jubilació anticipada.

Quart.- Els funcionaris que es jubilin d’acord amb la disposició transitòria
novena de la LOGSE que, en el moment de la jubilació, tenguin acreditats un
mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l’Estat, rebran una gratificació
extraordinària per una sola vegada, el càlcul de la qual s’efectuarà en funció de
l’edat, el cos de pertinença i els anys de serveis efectius.

Els funcionaris dels cossos docents a què fan referència les disposicions
addicionals desena, 1 i catorzena, 1, 2 i 3 de la LOGSE, acollits a règims de
seguretat social o de previsió distints dels de classes passives podran rebre
igualment la gratificació extraordinària que els correspongui, sempre que causin
baixa definitiva en la prestació de serveis a l’Estat, per jubilació voluntària o per
renúncia a la seva condició de funcionari i, a més a més, compleixin els requisits
exigits en aquesta norma, llevat del de pertinença al règim de classes passives de
l’Estat.

Cinquè.- Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que s’indiqui
a aquest efecte, s’hauran de presentar en el termini de dos mesos, comptadors des
del dia següent al de la publicació al BOIB d’aquesta Ordre, a la Direcció General
de Personal Docent o a les dependències i en la forma que determina l’article 38
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

En cas que la informació consignada resulti incompleta, es requerirà el
sol·licitant en la forma i els terminis establerts a l’esmentada Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Sisè.- Una vegada iniciat el procediment, només seran acceptades les
renúncies que es presentin fins al dia 15 de maig de 2000.

Setè.- La Direcció General de Personal Docent tramitarà les sol·licituds
presentades i l’òrgan competent, si escau, dictarà la resolució de jubilació
anticipada voluntària i, si n’és el cas, especificarà la quantia de la gratificació
extraordinària que pugui correspondre al sol·licitant, segons els límits establerts
i que percebrà juntament amb la paga ordinària del darrer mes de servei actiu.

Vuitè.- Contra aquesta Ordre es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes davant el conseller d’Educació i Cultura, d’acord
amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, o interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les illes Balears, en el
termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la data de publicació
d’aquesta Ordre, d’acord amb els articles 10.1, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 74.1 de la Llei
orgànica del poder judicial, en la redacció donada per la Llei 6/1998.

Palma, 29 de desembre de 1999.

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons.

— o —-

CONSELLERIA D’ECONOMIA, AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA

Núm. 194
Ordre del conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria,
de 3 de gener del 2000, d’aprovació del Codi de Bones Pràctiques
Agrícoles de les Illes Balears.

La Directiva del Consell de 12 de desembre de 1991 estableix a l’article 4
que els Estats membres elaboraran un o més codis de pràctiques agràries correctes
que els agricultors podran aplicar de forma voluntària.

Per la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria es va elaborar, en el
seu moment, un Codi de Bones Pràctiques Agràries que es va remetre al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Actualment, la Comissió ha sol·licitat als Estats membres que aquest Codi
de bones pràctiques agràries es publiqui en el Butlletí Oficial,  amb la finalitat de
donar-ne publicitat.

D’acord amb les consideracions anteriors, i fent ús de les atribucions que
tenc conferides,  dict la següent

O R D R E

Article 1
S’aprova el Codi de Bones Pràctiques Agrícoles de les Illes Balears.

Article 2
El Codi de Bones Pràctiques Agrícoles de les Illes Balears estarà a

disposició de tots els interessats a la seu de la Conselleria d’Economia, Agricul-
tura, Comerç i Indústria i a les seves delegacions comarcals.

Palma, 3 de gener del 2000
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El conseller d’Economia, Agricultura,Comerç i Indústria
Joan Mayol i Serra

— o —-

Núm. 293
Ordre del Conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria,
de 5 de gener del 2000,  per la qual s’estableix un pla singular de
beques per als estudiants de Formació Professional Agrícola i
Pesquera.

La necessària modernització del sector agrícola i pesquer de les Illes
Balears exigeix una formació qualificada, de difícil obtenció en el nostre territori.

Conscient la Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria de
la importància de la formació, de la carència d’infrastructures i medis per a
facilitar-la i del cost que representaria per a la nostra Comunitat la creació d’una
escola de formació agrària i de formació pesquera, aquesta Conselleria vol,
mitjançant la present ordre, crear una línia d’ajudes per als estudiants de les Illes
Balears que desitgin realitzar estudis de formació professional agrària i/o
pesquera fora del nostre territori, així com fomentar l’assistència a cursos de
formació no necessàriament d’ensenyament reglat.

Per tot això, i fent ús de les atribucions que tenc conferides,  dict la següent

ORDRE

Article 1
S’estableix una línia d’ajudes per a concedir beques als estudiants de les

Illes Balears que desitgin realitzar estudis de Formació Professional Agrària i
Pesquera als nivells formatius de grau mig i grau superior, cursos de gestió de
cooperatives, de gestió d’unifeed, de gestió de confraries i altres cursos considerats
d’interès pel sector.

Article 2
Són objecte d’ajuda les despeses derivades d’allotjament, matrícula,

material d’estudi i transport (amb un màxim d’un viatge d’anada i tornada per
trimestre).  La dotació econòmica màxima per cada un dels beneficiaris serà de
800.000 PTA en el cas d’estudis de Formació Professional.  Es subvencionarà un
100% del cost de la matrícula i el material didàctic imprès i 50% de la resta de
les despeses, fins el màxim abans esmentat.

Als cursos que no siguin de Formació professional reglada, es subvencionarà
un 80% de les despeses, fins a un màxim de 400.000 PTA.

Article 3
La Conselleria té previst destinar un màxim de 15.000.000 PTA, amb

càrrec a la partida pressupostària 20101.711101.47000.0 per atendre aquesta
línia d’ajuda.

Article 4
Els beneficiaris hauran de cursar els seus estudis fora del territori de les Illes

Balears.  De formalitzar-se convenis amb centres d’educació per part de la
Conselleria,  tindran preferència els alumnes que es matriculin a aquests.

Article 5
Cada persona només podrà ser beneficiari d’una ajuda.  Així mateix,

aquestes ajudes seran incompatibles amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda
atorgada per un altre organisme o administració.

Article 6
Les sol·licituds adreçades al Secretari general tècnic de la Conselleria, amb

les dades personals del sol·licitant, s’hauran de presentar a la Conselleria
d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, a les oficines comarcals de la
Conselleria, o a qualsevol dels registres prevists a l’article 38 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim jurídics de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, acompanyades de la documentació següent:

a) fotocòpia del DNI.
b) fotocòpia compulsada de la matrícula del curs 1999-2000.
c) certificació de notes del darrers dos cursos
d) pressupost detallat de les despeses subvencionables a realitzar

durant el curs 1999-2000.
e) fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF del sol·licitant

o de la persona a la unitat familiar del qual estigui integrat.

Article 7
El conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria dictarà la resolució

dels expedients de sol·licitud de beques, a proposta del Secretari general tècnic,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds i contra aquesta es podran interposar els recursos
procedents.

Article 8
El termini de presentació de sol·licituds per accedir a les beques previstes

a la present Ordre finalitzarà el 31 de març de l’any 2000. Podran sol·licitar-les
els estudiants matriculats en el curs 1999-2000,  i seran justificables totes les
despeses ocasionades en el curs escolar.

Article 9
Les beques s’abonaran un 50% a la concessió de l’ajuda i el 50% restant

a la finalització del curs escolar (abans del 15.10.2000), havent d’aportar davant
la Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria les notes i tota la
documentació acreditativa de la despesa realitzada objecte de subvenció, així
com tota la que sigui necessària per poder procedir a fer el pagament.

En el cas que, una vegada cobrat el primer 50% de l’ajuda, el beneficiari
deixi els estudis objecte de la beca, aquest haurà de reintegrat l’import rebut.

Article 10
En la concessió de les beques previstes en aquesta Ordre, únicament es

podran adquirir compromisos de despeses fins al límit del crèdit pressupostari
disponible per a aquesta finalitat.

Article 11
Es crea un Comissió Avaluadora que serà l’encarregada d’atorgar aquestes

beques i que estarà composta pel Secretari General Tècnic, la Directora General
d’Agricultura, el Director General d’Infraestructures, el Director General de
Pesca i el Cap de Departament Tècnic, pertanyents tots ells a la Conselleria
d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria.

Article 12
L’acceptació de l’ajuda per part del beneficiari, implica l’adequació als

procediments legals vigents per a justificar l’ús dels fons públics rebuts.

Contra els actes administratius que es derivin d’aquesta convocatòria, els
interessats podran recórrer en els casos i les formes que preveu la llei.

Disposició final primera
Es faculta al Secretari general tècnic perquè dicti les disposicions necessàries

per al desplegament i execució de la present Ordre.

Disposició final segona
La present Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma,   5 de gener del 2000

El conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria
Joan Mayol i Serra

— o —-

Núm. 25159
Ordre del conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria,
de 22 de desembre de 1999, per la qual es  regula la concessió
d’ajudes a través de subvenció a les pime dels sectors comercial i
de serveis, en desplegament del decret 29/1997, de 18 de febrer, pel
qual s’estableix el marc normatiu de les ajudes per als sectors
comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears

Atesa la disposició final primera del Decret 29/1997, de 18 de febrer, que
habilita el Conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria per al seu
desplegament, dict la següent

ORDRE

Article 1
La Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria admetrà a

tràmit les sol·licituds de subvenció de la petita i mitjana empresa del sector


