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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 19517
Decret 116/2001, de 28 de setembre, pel qual es modifica l’annex
del Decret 88/1998, de 16 d’octubre, de mesures retributives de
caràcter transitori per a personal docent no universitari al servei
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, es féu efectiu el
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i s’hi especificà, en l’apartat F del seu annex, el
traspàs del personal adscrit als serveis que es traspassaven a la comunitat
autònoma.

La Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, en l’article 11. 2, estableix que el personal funcionari docent que
passa a prestar serveis en l’Administració d’aquesta comunitat autònoma, ha de
mantenir el règim jurídic i econòmic, així com les condicions de treball, de
l’Administració d’origen fins que, per l’òrgan competent de la comunitat
autònoma, s’elabori i s’aprovi una normativa específica per tal d’adequar-lo a les
peculiaritats d’aquest personal docent.

Per tal que el retard en l’aprovació de la normativa específica abans
esmentada no perjudicàs les expectatives juridicoeconòmiques del personal
transferit s’aprovà el Decret 88/1998, de 16 d’octubre (BOCAIB núm. 137, de dia
27), pel qual s’establia un increment de les retribucions mensuals del personal
docent no universitari al servei de l’Administració de la comunitat autònoma, en
concepte de «bestreta a compte», amb un calendari d’aplicació desglossat en cinc
anualitats. Aquest Decret va ser modificat pel Decret 22/1999, de 12 de març
(BOIB núm. 37, de dia 23), que estableix que les quantitats fixades per a
l’increment retributiu transitori s’han de veure incrementades en el percentatge
que es fixi cada any en la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma com a
increment retributiu dels funcionaris públics.

Posteriorment s’han adoptat una sèrie de mesures encaminades a millorar
el règim retributiu del personal docent transferit, d’entre les quals cal considerar
el Decret 127/2000, de 8 de setembre, pel qual s’adopten mesures retributives de
caràcter transitori per al personal del cos de mestres que imparteix docència en
el 1r cicle d’ESO i el Decret 118/2000, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures
retributives de caràcter transitori per al personal de la inspecció educativa.

Atès que, en el marc de la negociació establerta en la Mesa Sectorial
d’Educació, s’ha arribat a un principi d’acord per a la plena integració dels cossos
docents en la funció pública de les Illes Balears i la millora del sistema educatiu,
que estableix, entre d’altres mesures prèvies a l’assoliment d’un acord definitiu
sobre la qüestió, l’avançament en un semestre del darrer termini del desglossament
mensual per a cada anualitat de l’increment retributiu en concepte de «bestreta
a compte» establert pel Decret 88/1998, de 16 d’octubre.

Vist l’Informe del Departament Jurídic de la comunitat autònoma, de 3 de
juliol de 2000, segons el qual qualsevol increment de les retribucions del personal
docent ha d’adoptar la forma de mesures de caràcter provisional, mentre no es
definesqui el règim juridicoeconòmic d’aquest personal.

Atesa la voluntat del Govern de les Illes Balears d’integrar plenament el
personal docent en el règim jurídic i econòmic de la comunitat autònoma.

Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern, en la sessió de dia 28 de setembre de 2001,

DECRET

Article 1
Modificar l’annex del Decret 88/1998, de 16 d’octubre, pel qual s’aproven

diverses mesures retributives de caràcter transitori per a personal docent no
universitari al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, de manera que s’avanci un semestre el darrer estadi de l’increment
retributiu de caràcter transitori que s’hi estableix.

Article 2
En conseqüència, el tercer paràgraf de l’annex esmentat, que consta d’una

taula amb el calendari de pagaments que s’hi preveuen, s’ha de modificar d’acord
amb el que segueix:

ON DIU:

«El desglossament mensual per a cada anualitat és el que segueix:

Grup 1998 1999 2000 2001 2002

Interins i
funcionaris
en pràctiques 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

Més d’1 any
d’antiguitat 4.400 8.800 13.200 17.600 22.000

Més de 6 anys
d’antiguitat 5.839 11.679 17.518 23.358 29.197

Més de 12 anys
d’antiguitat 6.870 13.741 20.611 27.482 34.352

Més de 18 anys
d’antiguitat 7.245 14.491 21.736 28.982 36.227

Més de 24 anys
d’antiguitat 6.652 13.305 19.957 26.610 33.262

Més de 30 anys
d’antiguitat 8.596 17.191 25.787 34.382 42.978

HA DE DIR:

«El desglossament mensual per cada anualitat és el que segueix:

Grup 1998 1999 2000 2001 2001 2002
Primer Segon Primer

semestre semestre semestre
Interins i
funcionaris
en pràctiques 4.000    8.000 12.000 16.000 20.000 20.000

Més d’1 any
d’antiguitat 4.400    8.800 13.200 17.600 22.000 22.000

Més de 6 anys
d’antiguitat 5.839    11.679 17.518 23.358 29.197 29.197

Més de 12 anys
d’antiguitat 6.870    13.741 20.611 27.482 34.352 34.352

Més de 18 anys
d’antiguitat 7.245    14.491 21.736 28.982 36.227 36.227

Més de 24 anys
d’antiguitat 6.652    13.305 19.957 26.610 33.262 33.262

Més de 30 anys
d’antiguitat 8.596    17.191 25.787 34.382 42.978 42.978

Article 3
Aquestes quantitats s’han de pagar actualitzades, d’acord amb el que

preveu l’article 2 del Decret 22/1999, de 12 de març, de modificació del contingut
del Decret 88/1998.

Disposició final única

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 de setembre de 2001
EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

— o —-

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

Núm. 19518
Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda
mínima d’inserció.

Els processos econòmics i socials propis del nostre model de societat
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generen elevats nivells de vida i de benestar social; però aquests beneficis
econòmics i socials no afecten la totalitat de la població resident a la comunitat
autònoma. A més d’aquestes situacions de desigualtat econòmica, es produeixen
processos d’exclusió social que tenen una major repercussió sobre col·lectius
concrets i generen borses de pobresa.

La Llei 9/87, d’11 de febrer (BOIB de 28 d’abril), d’acció social té com a
objectiu aconseguir el major benestar social possible a les Illes Balears, de forma
progressiva i en tots els seus aspectes. El Reglament 66/99, de desenvolupament
del Sistema Balear de Serveis Socials, integra en el sistema dos tipus de
prestacions clarament diferenciades: les econòmiques i les tècniques.

En l’annex 4, d’exclusió social, del pacte per a l’ocupació, la cohesió social
i el foment de l’economia productiva a les Illes Balears, entre d’altres mesures
s’hi estableixen la millora de la coordinació entre els serveis d’ocupació i els
serveis socials i també l’adaptació de la normativa de la renda mínima d’inserció
per facilitar la compatibilitat entre la prestació econòmica i l’ocupació a temps
parcial.

Aquest Decret té com a objectiu desenvolupar la renda mínima d’inserció,
que s’estableix com un instrument propi dels serveis socials per aconseguir la
inserció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat
i/o immergides en processos d’exclusió social.

La renda mínima d’inserció es constitueix com un  dispositiu amb el qual
s’articulen prestacions econòmiques i tècniques. Per una part, la renda mínima
d’inserció, concebuda com una prestació econòmica la finalitat de la qual és
assegurar uns ingressos bàsics a les persones i les unitats familiars que s’ajusten
als requisits establerts en aquest Decret. Per l’altra, els plans  d’inserció i
reinserció social i laboral, on es recullen les prestacions tècniques que es
considerin més adequades per als destinataris de la renda mínima d’inserció i en
els quals s’integren, a més dels programes d’inserció social que ja es desenvolupen
des dels serveis socials, els programes d’inserció laboral. D’aquesta forma, el
Decret es regeix pel principi de coordinació i els criteris d’actuació establerts en
la Llei 9/87, d’acció social.

En virtut de l’exposat, a proposta de la consellera de Benestar Social, amb
els informes favorables de la Secretaria General Tècnica i del Servei Jurídic,
d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho aprovat el Consell de Govern en
la sessió de 28 de setembre de 2001,

DECRET

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Objectiu.

L’objectiu d’aquest Decret és la regulació de la renda mínima d’inserció de
les Illes Balears com una prestació econòmica dirigida a la cobertura de les
despeses bàsiques per a la supervivència. A més es defineixen els plans d’inserció
i reinserció social i laboral, mecanisme en el qual s’integren els programes i
activitats, l’objectiu dels qual és la inserció social i/o laboral de les persones
destinatàries de la prestació econòmica.

Article 2. Finalitat.

La renda mínima d’inserció té com a finalitat constituir una prestació
econòmica, periòdica o no periòdica, dirigida a persones i nuclis familiars, als
quals doni el suport adequat per a la seva integració social i laboral. A més,
mitjançant els plans d’inserció i reinserció social i laboral pretén articular aquesta
prestació econòmica amb la resta d’ajudes econòmiques que es gestionen des de
distints organismes de l’Administració, alhora que potencia una major coordinació
entre aquestes ajudes i els programes d’inserció social i laboral que es duen a
terme.

Article 3. Naturalesa.

La renda mínima d’inserció es crea com una prestació social de tipus
econòmic. Té caràcter subsidiari respecte de les prestacions econòmiques que
tenen un major import i es complementa amb les prestacions finalistes de serveis
socials que puguin correspondre al titular o a qualsevol dels membres del seu
nucli o unitat familiar.

La renda mínima d’inserció és intransferible; per tant, no pot oferir-se en
garantia d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment, no pot ser
objecte de compensació o descompte (excepte per al reintegrament de les
prestacions percebudes indegudament en els termes prevists en aquest Decret),
ni ser objecte de retenció o embargament (excepte en els supòsits i amb els límits
prevists en la legislació general de l’Estat que sigui aplicable).

Article 4. Contingut.

El contingut de la renda mínima d’inserció s’articula sobre dos eixos

complementaris. Per una part, la prestació econòmica, prevista en l’art. 9
d’aquest Decret; per una altra, els plans d’inserció i reinserció social i laboral,
prevists en l’art. 17, que recullen els programes d’inserció sociolaboral, prevists
en l’art. 18.

Capítol II. Dels destinataris.

Article 5. Persones destinatàries.

Als efectes d’aquest Decret:

A.- S’entén per “destinatària” la persona titular i les beneficiàries que
reunesquin els requisits establerts en aquest Decret per tenir dret a la prestació de
la renda mínima d’inserció i a favor dels quals s’ha aprovat el Pla d’inserció i
reinserció social i laboral.

B.- S’entén per “titular” la persona que percep la prestació econòmica i que
és el principal responsable dins el nucli familiar de dur endavant el Pla d’inserció
i reinserció social i laboral.

C.- S’entén per “beneficiàries” la resta de persones que formen part del
nucli familiar del titular i que s’han incorporat al Pla d’inserció i reinserció social
i laboral.

Article 6. Requisits dels titulars.

Tenen dret a les prestacions que estableix la renda mínima d’inserció, en
les condicions previstes en aquest Decret, totes les persones en les quals
concorrin les circumstàncies següents:

A.- Que estiguin empadronades o s’empadronin en el moment de fer la
sol·licitud de la prestació en qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

B.- Que acreditin una residència continuada i efectiva a les Illes Balears
amb un mínim de 6 mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

C.- Que constituesquin una llar independent, com a mínim, 6 mesos abans
de la data de presentació de la sol·licitud. Queden exemptes d’aquest requisit les
persones que es trobin en les situacions següents:

- que tenguin menors o persones amb disminució al seu càrrec
- que hagin patit maltractaments
- persones en procés de desinstitucionalització
- procés de separació o divorci.

D.- Que siguin majors de 25 anys. Queden exemptes d’aquest requisit les
persones que es trobin en les situacions següents:

- persones en procés de desinstitucionalització
- que tenguin menors o persones amb disminució al seu càrrec
- que hagin patit maltractaments
- situació d’orfandat.

E.- Que el nucli familiar no disposi (per qualsevol concepte, inclosos els
generats per qualsevol bé immoble o moble) dels mitjans econòmics necessaris
per atendre les necessitats bàsiques. Es consideren en aquesta situació les
persones individuals o els nuclis familiars que en el moment de la presentació de
la sol·licitud tenguin ingressos inferiors al barem de la prestació de la renda
mínima d’inserció.

Es computa com a ingressos del nucli familiar només la part de les pensions
de jubilació, minusvalidesa, viduïtat i orfandat que percebi cada membre del
nucli familiar que no sigui el seu titular, que passi de l’import de la prestació
econòmica bàsica de la renda mínima d’inserció. Les prestacions i els subsidis per
desocupació han de rebre el mateix tractament que les rendes de treball. No es
computen les prestacions finalistes (ajudes puntuals d’emergència, beques de
guarderia i menjador, beques de formació per a adults, fills a càrrec, ajudes per
al lloguer), incloses en aquest grup les pensions d’aliments reconegudes
judicialment als fills, així com els ajuts per acolliments familiars.

F.- Que la persona sol·licitant no tengui dret a percebre altres prestacions
públiques l’import de les quals superi la prestació econòmica bàsica de la renda
mínima d’inserció, calculada d’acord amb el que s’ha establert en aquest Decret.

G.- Que la persona sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat
familiar no hagi renunciat a una oferta de treball normalitzada o que hagi causat
baixa voluntària a la seva feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la
sol·licitud de la renda mínima d’inserció.

H.- No ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima
d’inserció com a membre d’un altre nucli familiar.

Excepcionalment els Serveis d’Atenció Primària podran avaluar situacions
anàlogues que, malgrat que no complesquin algun dels requisits anteriors,
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puguin ser incloses en aquests drets, sempre que quedin motivades i justificades
adequadament.

Article 7. Obligacions dels destinataris.

Les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció són obligades a:

A.- Destinar la quantia econòmica de la prestació que se’ls concedesqui de
la renda mínima d’inserció a la finalitat per a la qual s’ha atorgat, d’acord amb
el que s’ha establert en l’article 142 del Codi Civil.

B.- Comunicar immediatament a les entitats instructores els canvis de
situació personal o patrimonial que, d’acord amb aquest Decret de renda mínima
d’inserció, poguin donar lloc a la modificació, la suspensió o l’extinció del dret
a la prestació que en aquells moments tengui reconeguda.

C.- Firmar, els membres del nucli familiar que siguin majors d’edat, i
complir el contracte que reguli el Pla d’inserció i reinserció social i laboral,
previst en l’art. 17 d’aquest Decret, que s’establesqui en cada cas, i dur a terme
totes les altres activitats que es derivin de la finalitat de la renda mínima
d’inserció.

D.- Reclamar qualsevol dret econòmic que pugui correspondre’ls per
qualsevol títol i exercir les accions corresponents per fer-lo efectiu. En els casos
que els condicionants socials o culturals n’impossibilitin la reclamació,
l’Administració es reserva excepcionalment el dret d’exercir les actuacions que
consideri oportunes, amb l’acord previ amb el titular.

E.- No rebutjar una oferta d’ocupació adequada, considerada com a tal en
l’itinerari d’inserció laboral inclòs en el Pla d’inserció i reinserció social i laboral.

Article 8. Unitat familiar, nucli familiar i llar independent .

1 S’entén per nucli familiar el grup de convivència per vincle de matrimoni
o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat fins al primer grau en línia
descendent o adopció. Es prendrà com a punt de referència per establir la relació
de parentiu la persona titular de la prestació econòmica.

2 Es considera unitat familiar el conjunt format per dos o més nuclis
familiars, o bé per un nucli familiar i una o més llars unipersonals, que conviuen
al mateix domicili i que es troben emparentats per consanguinitat fins al quart
grau i per afinitat fins al segon grau.

Així mateix, dins la mateixa unitat familiar no podrà haver-hi més de dos
nuclis perceptors de la renda mínima d’inserció.

3 Als efectes d’aquest Decret es considerarà com a llar independent el marc
físic de residència permanent d’un nucli familiar o d’una unitat familiar o d’una
persona sola. En aquest darrer cas es defineix com a llar unipersonal.

La convivència que sorgesqui per raons d’amistat o d’altres d’anàlogues
tendrà el tractament de llar unipersonal, a efectes de la prestació econòmica de
la renda mínima d’inserció. Així mateix, dins la mateixa unitat de convivència
no podrà haver-hi més de dues llars unipersonals perceptores de la renda mínima
d’inserció.

No es perd la condició de llar independent quan el marc físic de residència
permanent deixa de ser-ho per causes de força major o desnonament.

Capítol III. Règim econòmic

Article 9. Import de la prestació econòmica.

L’import de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció es
compondrà per una prestació bàsica de caràcter periòdic, que serà de 48.890
pessetes (293,83 euros) mensuals. A la quantia esmentada, s’hi afegiran altres
prestacions econòmiques de caràcter finalista que es basaran en les càrregues
familiars de la persona perceptora. Aquesta tendrà dret a percebre una quantitat
mensual addicional pels altres membres del nucli familiar, que serà del 30% de
la quantia bàsica pel primer membre addicional, del 20% de la quantia bàsica pel
segon membre addicional i del 10% de la quantia bàsica per cadascun dels
restants membres del nucli familiar.

A efectes del càlcul del barem de la prestació econòmica, se sumaran la
prestació bàsica i totes les prestacions complementàries que corresponguin al
nucli familiar.

A efectes del càlcul de la prestació econòmica que correspon al nucli
familiar sol·licitant, es descomptaran del barem els ingressos computables del
nucli familiar.

Quan la persona sol·licitant sigui membre d’un nucli familiar, que convisqui
en una unitat familiar més àmplia, el conjunt de la unitat familiar en cap cas podrà
acumular entre els recursos propis i els que els correspondria de l’aplicació del
barem de la renda mínima d’inserció una quantia superior al doble del barem
corresponent al nucli familiar sol·licitant.

En cap cas el còmput total de la prestació bàsica i les prestacions de caràcter
finalista serà superior al 125% del salari mínim interprofessional mensual.

L’import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’inserció

s’ha de revalorar d’acord amb l’actualització anual que s’establesqui per a les
pensions no contributives.

S’estableix una quantitat mínima de renda mínima d’inserció que serà del
25% de la prestació bàsica, arrodonint-la a la centena superior.

Article 10. Durada de la prestació econòmica.

L’import de la prestació econòmica regulat en l’article 9 d’aquest Decret
s’ha d’abonar de forma mensual i s’ha de concedir per un període de 12 mesos.
Aquesta prestació s’ha de revisar semestralment per l’organisme que l’ha
concedida. La percepció d’aquesta prestació econòmica podrà prorrogar-se quan
les circumstàncies d’extrema necessitat ho aconsellin i es mantendrà mentre duri
la situació que va motivar-ne la concessió; tot això amb l’informe previ motivat
de l’entitat instructora de l’expedient, i sempre que es continuï complint amb la
resta dels requisits.

Article 11. Pagament de la prestació econòmica.

Si la persona sol·licitant compleix tots els requisits esmentats en l’article
6 d’aquest Decret, tendrà dret a la prestació econòmica de la renda mínima
d’inserció. El pagament de la renda mínima d’inserció s’efectuarà per mesos
vençuts i es farà efectiu, com a màxim, 30 dies després que l’organisme
corresponent hagi resolt la sol·licitud.

Article 12. Modificació de la prestació econòmica.

La prestació inicial econòmica concedida al titular podrà experimentar
modificacions com a conseqüència dels canvis esdevinguts a la unitat familiar i
que poden ser tant de caràcter personal com econòmic i patrimonial. Aquestes
modificacions poden motivar una reducció o un augment de la prestació
econòmica.

Els destinataris de la renda mínima d’inserció són obligats, d’acord amb el
que s’ha establert en l’article 7.b d’aquest Decret, a comunicar tots els canvis que
puguin originar algun tipus de modificació en la prestació econòmica que reben.
De la mateixa manera, l’organisme que tengui atribuïda la competència d’instruir
la renda mínima d’inserció podrà actuar d’ofici quan tengui coneixement de
l’existència d’algun canvi significatiu dins la unitat familiar.

Els ingressos derivats per la incorporació, durant el temps de percepció de
la renda mínima d’inserció, a un lloc de treball normalitzat d’un o més destinataris
es computaran en un 50%, a l’efecte de modificar la prestació. Aquesta consideració
dels ingressos laborals es mantendrà com a màxim per un període de sis mesos,
una vegada transcorregut aquest període es descomptaran íntegrament.

Quedaran provisionalment exclosos de percebre la renda mínima d’inserció
els casos que superin en el còmput total d’ingressos l’equivalent al 125% del
salari mínim interprofessional. Els ingressos generats mitjançant beques de
formació rebran el mateix tractament.

Article 13. Suspensió de la prestació econòmica.

1. Suspensió per motius laborals: els ingressos declarats per les persones
a qui va dirigida la renda mínima d’inserció poden donar lloc a la suspensió
provisional de la prestació econòmica quan

aquests ingressos superin o igualin temporalment la quantia mensual que
s’estableix en l’article anterior. El període màxim de suspensió serà equivalent
al període que resti de prestació.

2 Suspensió per desplaçaments: de la mateixa manera, també seran causa
de suspensió del pagament de la prestació econòmica els desplaçaments, per
períodes superiors a un mes, del titular de la renda mínima d’inserció fora de les
Illes Balears per motius personals, familiars, laborals, de malaltia, etc.
Excepcionalment, amb l’informe previ motivat, l’entitat instructora podrà mantenir
el pagament de la prestació econòmica en els supòsits de necessitat extrema.

3 Suspensió cautelar: s’imposarà a proposta de l’entitat instructora i partint
de l’incompliment de les mesures del Pla d’inserció i reinserció social i laboral.
El període màxim de suspensió cautelar serà de dos mesos.

La desaparició de les circumstàncies que hagin motivat la suspensió de la
prestació econòmica donarà lloc, a instància de l’instructor, a la represa del
pagament que tenia concedit el titular abans que se’n decretàs la suspensió.

Article 14. Extinció de la prestació econòmica.

Les causes que donen lloc a l’extinció de la concessió de la renda mínima
d’inserció són:

A.- Pèrdua d’algun dels requisits exigits al titular per al seu reconeixement,
prevists en l’article 6 d’aquest Decret.

B.- L’incompliment, per part dels destinataris, de les obligacions previstes
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en l’article 7 d’aquest Decret.
C.- Traslladar la residència a un municipi situat fora de les Illes Balears.
D.- Per l’actuació fraudulenta o el falsejament de dades encaminades a

l’obtenció, la conservació o l’augment de la renda mínima d’inserció. En aquest
cas se sancionarà la persona infractora imposant-li un període de carència de 12
mesos per poder sol·licitar de bell nou la prestació econòmica.

En el cas de mort del titular o de suspensió per desplaçament, la prestació
podrà subrogar-se a la persona de major edat, sempre que hagi complert la
majoria d’edat, que forma part del nucli familiar. Si no, podrà subrogar-se a la
persona física que exercesqui la tutela o la guarda i custòdia.

Article 15. Procediment aplicable.

El procediment administratiu per concedir la prestació econòmica s’iniciarà
a instància de part mitjançant sol·licitud de la persona interessada dirigida a
l’òrgan administratiu competent en matèria de serveis socials de l’entitat que
tingui atribuïda la gestió de la renda mínima d’inserció (consells insulars o
ajuntaments).

El termini per concedir o denegar la prestació econòmica i fer la notificació
corresponent és de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi
entrat en el registre de l’entitat que tengui atribuïda la gestió de la renda mínima
d’inserció. La falta de resolució expressa s’entendrà com desestimatòria de la
sol·licitud.

El procediment aplicable es completarà amb les disposicions que puguin
dictar els Consells Insulars dins el seu àmbit geogràfic i funcional corresponent
i, en el que no s’hi preveu, s’hi aplicarà la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’òrgan competent per modificar, renovar, suspendre o extingir la prestació
econòmica és el que en el seu moment en va acordar la seva concessió. En tots
aquests supòsits s’incoarà l’expedient corresponent, que es comunicarà per escrit
a la persona interessada a l’efecte que conegui les causes en què es fonamenta
l’expedient i pugui presentar (en el termini de 10 dies hàbils des de la seva
notificació) les al·legacions en contra que trobi pertinents en defensa dels seus
drets. Una vegada acabat aquest tràmit procedimental, l’òrgan competent formularà
una resolució motivada on, o arxivarà l’expedient i el titular continuarà amb la
prestació econòmica, o bé modificarà, suspendrà o extingirà la prestació
econòmica. En aquesta resolució ha de constar, entre altres coses, el moment
precís en què es produeixen els efectes esmentats, així com els recursos de què
disposa el/la titular de la prestació econòmica, òrgan administratiu o judicial
davant el qual s’haurien de presentar i el termini per interposar-los, d’acord amb
el que s’ha establert en el capítol II del títol VII 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.

Article 16. Finançament de la renda mínima d’inserció.

La renda mínima d’inserció s’ha de finançar amb càrrec als pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les
aportacions que puguin realitzar els consells insulars a partir dels seus propis
pressupostos.

Capítol IV. Plans i programes d’inserció.

Article 17. Pla d’inserció i reinserció social i laboral.

1.- El Pla d’inserció i reinserció social i laboral té com a objectiu dissenyar
l’itinerari d’inserció dels destinataris de la renda mínima d’inserció.

2.- El Pla d’inserció i reinserció social i laboral ha de ser elaborat amb
criteris tècnics i professionals; també s’ha d’ajustar a les característiques
específiques de les persones destinatàries de la prestació.

3.- El Pla d’inserció i reinserció social i laboral ha de ser consensuat entre
el professional instructor i els destinataris de la prestació.

4.- El Pla d’inserció i reinserció social i laboral ha de contenir els objectius
que cal assolir amb la previsió temporal de durada, els recursos que s’empraran,
la periodicitat de la relació amb l’equip i la concreció de les accions que s’han
de dur a terme.

5.- Els plans d’inserció i reinserció social i laboral han de ser preparats i
elaborats pels serveis socials d’atenció primària.

6.- Els plans d’inserció i reinserció social i laboral han de tenir en compte
tots els programes formatius orientats a la població que es considerin necessaris.

7.- Els plans d’inserció i reinserció social i laboral han de tenir en compte
tots els programes i recursos d’inserció social que es considerin idonis per a la
inserció dels destinataris.

Article 18. Programes d’inserció social i laboral.

Els programes d’inserció social tenen com a objectiu millorar les condicions
de vida de la població en risc d’exclusió. Són programes que donen resposta a les
necessitats socials bàsiques i estructuren els processos de treball social, indivi-
dual i familiar (d’informació, assessorament, assistència a domicili, allotjament
alternatiu, prevenció, promoció i cooperació social), que es desenvolupen des
dels serveis socials, tant d’atenció primària, com de serveis específics.

Els programes d’inserció laboral tenen com a objectiu facilitar la inserció
i la reinserció de les persones que s’ajusten als perfils establerts per accedir a la
prestació econòmica, tot i que s’adrecen a les persones que es troben en situació
d’exclusió social, independentment que la seva situació econòmica els permeti
accedir a la prestació de la renda mínima d’inserció.

L’objectiu d’aquests programes és millorar les condicions d’accés al
mercat laboral normalitzat. Han d’estar estructurats de tal manera que configurin
itineraris d’inserció específics per a les persones en situació d’exclusió social, pel
la qual cosa cal tenir en compte actuacions d’informació, orientació, habilitats
bàsiques, formació ocupacional i d’acompanyament laboral.

La Conselleria de Treball i Formació serà la responsable d’establir els
criteris i els procediments de regulació dels programes d’inserció laboral. Els
programes hauran de disposar de l’informe favorable de la Comissió que es crea
en l’article 20.2 d’aquest Decret.

Els programes d’inserció laboral seran gestionats pels consells insulars, de
forma directa o indirecta. Aquests programes s’incorporaran al contracte/progra-
ma corresponent i s’ajustaran a la regulació específica per ser duits a terme.

Els organismes responsables de la gestió i la instrucció de la prestació
econòmica i els responsables de la gestió dels programes d’inserció laboral han
d’establir els mecanismes de coordinació necessaris per donar una resposta
eficient a les necessitats d’inserció dels destinataris de la renda mínima d’inserció.

Capítol V. Gestió i coordinació.

Article 19. Gestió de la renda mínima d’inserció.

1. De conformitat amb el que preveu la Llei 12/1993, de 20 de desembre
(LIB 1993/217), d’atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i assistència social, la concessió i la gestió dels fons destinats a
finançar la renda mínima d’inserció són competència dels consells insulars en el
seu corresponent àmbit geogràfic. Els consells insulars podran delegar aquestes
competències als ajuntaments o ens locals que ho sol·licitin. En aquest cas, els
ajuntaments o ens locals podran aportar, dels seus propis pressupostos, la
quantitat que considerin oportuna.

2. La potestat reglamentària normativa serà competència del Govern de les
Illes Balears i la potestat reglamentària organitzativa correspon als consells
insulars.

3. Els consells insulars són obligats a fer arribar a la Conselleria de Benestar
Social una memòria anual de les activitats finançades amb càrrec als fons de la
renda mínima d’inserció.

Article 20. Coordinació interinstitucional.

1. Comissió Interdepartamental.

1.1.- La Comissió Interdepartamental actua com a òrgan de direcció i
coordinació del programa de la renda mínima d’inserció a les Illes Balears.

1.2.- La Comissió Interdepartamental és integrada pel conseller de Benestar
Social, el director general de Planificació i Ordenació Social, el director general
de Treball i Salut Laboral i el director general de Formació, el director gerent de
l’Institut Balear d’Afers Socials, el director de l’Institut Balear de la Dona, el
director general de Joventut, el director general de Menors i Família o a les
persones en qui ho deleguin.

1.3.- Cal establir mecanismes de coordinació amb la Conselleria de Sanitat
i Consum i la Conselleria d’Educació i Cultura, així com amb altres departaments
que també col·laborin en la prestació de la renda mínima d’inserció.

1.4.- Les funcions de la Comissió Interdepartamental són:

a) Impulsar l’aplicació de la prestació de la renda mínima d’inserció en tots
els seus aspectes.

b) Encarregar les estadístiques i les investigacions que consideri necessàries
i emetre’n l’informe corresponent. En l’últim trimestre de cada any ha d’informar
al Parlament de les Illes Balears sobre la gestió del programa i els resultats de la
seva aplicació.

c) Fer-ne un seguiment i coordinar altres actuacions que es relacionin amb
la renda mínima d’inserció. A aquest efecte s’ha de coordinar amb les conselleries
que correspongui.

2. Comissió Interinsular.

La Comissió Interinsular és integrada pel director general de Planificació
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i Ordenació Social, el director general de Treball i Salut Laboral, el director
general de Formació, i el director gerent de l’Institut Balear d’Afers Socials per
part del Govern de les Illes Balears; pels consells insulars, els consellers insulars
competents de les àrees corresponents.

Les funcions de la Comissió Interinsular són:

a) Coordinar les actuacions relatives a la renda mínima d’inserció per tal
d’assegurar-ne el  desenvolupament homogeni a les Illes Balears. Amb aquesta
finalitat, la Comissió pot dictar les instruccions necessàries.

b) Conèixer el desenvolupament global del programa al conjunt de les
Balears.

c) Establir els mecanismes correctors que afavoresquin un desenvolupament
equilibrat entre les Illes.

d) Avaluar periòdicament els resultats de la renda mínima d’inserció i altres
actuacions que hi estiguin relacionades, així com formular observacions, propostes
i projectes de modificació de la normativa i d’aplicació del programa de renda
mínima d’inserció.

A més, els consells insulars han de crear els espais de coordinació que
considerin necessaris per a la millora del desenvolupament i seguiment de la
renda mínima d’inserció. En aquests espais hi han d’estar representats, en tot cas,
les entitats instructores, els sindicats i les associacions empresarials més
representatives.

Disposició transitòria

L’aplicació d’aquesta norma als nuclis familiars, unitats familiars i llars
unipersonals que en el moment de la publicació siguin perceptors del Suport
Transitori Comunitari es podrà fer mitjançant les modificacions de quantia i serà
aplicable per al període que resti de concessió.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 36/1995, de 6 d’abril, pel qual s’estableix el
Suport Transitori Comunitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició final primera.

S’autoritza la consellera de Benestar Social per dictar les normes de
desenvolupament d’aquest Decret.

Disposició final segona.

Els consells insulars podran (en el seu àmbit geogràfic i funcional respectiu)
dictar les disposicions per regular-ne la pròpia organització i el propi funcionament
que es considerin oportuns en aquest Decret.

Tercera.  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el BOIB.

Palma, 28 de setembre de 2001

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

La consellera de Benestar Social
Fernanda Caro Blanco

— o —-

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 19347
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, per la qual es
convoquen ajudes complementàries per als estudiants universitaris
de la Universitat de les Illes Balears, beneficiaris del programa
d’acció de la Unió Europea “Sòcrates (Erasmus)”, per al curs
2001/2002 i es deleguen les corresponents facultats de resolució
en el director general d’Universitat.

La Conselleria d’Educació i Cultura està duent a terme una política
d’ajudes econòmiques per als estudiants universitaris de les Illes Balears, per tal
d’afavorir la qualitat, la competència i l’excel·lència en el rendiment acadèmic
de la nostra comunitat universitària. Entre aquestes ajudes ja estan en marxa les
destinades a la compensació econòmica per desplaçament per a aquells alumnes
que, per cursar els seus estudis, s’han de desplaçar fora de la illa on tenen la

residència familiar per no ser ofertats aquests estudis per la Universitat de les Illes
Balears, ni pels seus centres adscrits, ni per les seves extensions a Eivissa i
Menorca. També s’han posat en marxa ajudes per a les associacions d’estudiants
de la Universitat de les Illes Balears per a la realització i desenvolupament
d’activitats culturals i acadèmiques.

El curs acadèmic passat, per tal de situar la formació dels estudiants
universitaris de les nostres illes a un nivell de qualitat semblant a la de la resta dels
països de la Unió Europea, així com per facilitar la seva mobilitat entre les
distintes universitats europees, la Conselleria d’Educació i Cultura va posar en
marxa les ajudes complementàries per als estudiants universitaris balears admesos
a la convocatòria del programa “Sòcrates (Erasmus)”. Donada la bona acceptació
tinguda i els resultats aconseguits, la Conselleria vol prosseguir, mitjançant
aquesta Resolució, amb aquesta línia d’ajudes complementàries per al proper
curs acadèmic 2001/2002.

L’article 13 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), i l’article 34 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim
jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears regulen
la delegació de competències.

El Decret 78/1989, de dia 31 de juliol, regulador de les subvencions de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, i el capítol V, articles 31, 32 i 33 del
Decret 102/1998, de 13 de novembre, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (reformat pel Decret 213/1999, d’1
d’octubre), disposen que aquest Departament podrà establir plans singulars de
subvencions quan s’entengui que la naturalesa de l’actuació mereix aquest
tractament, i que aquests plans singulars es regiran per la normativa que els
estableix, i subsidiàriament pel Decret esmentat.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Les ajudes convocades per la present Resolució tenen per objecte comple-

mentar les ajudes destinades als estudiants de la Universitat de les Illes Balears
admesos a la convocatòria del programa “Sòcrates (Erasmus)” de la Unió
Europea, per al curs acadèmic 2001/2002.

Segon
Per a aquesta convocatòria es destinarà un màxim de 6.000.000 de pessetes

amb càrrec a la corresponent partida pressupostària de la Llei de Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2002.

Tercer
Les ajudes convocades per la present Resolució no són incompatibles amb

altres ajudes destinades al programa “Sòcrates (Erasmus)”, sinó complementàries
entre elles; tampoc ho són amb les concedides en el marc del programa estatal de
beques i ajudes a l’estudi per al curs 2001/2002.

Quart
Es faculta el director general d’Universitat per dictar les instruccions

necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Resolució, i es delega en
ell l’atribució de dictar-ne la corresponent resolució.

Quint
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones

interessades poden interposar, d’acord amb el que disposen els articles 116 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (modificada per la Llei 4/1999),
de règim jurídic de les administracions públiques, recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o,
alternativament, recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
seva publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/
1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot
això, sense perjudici que se n’hi pugui interposar qualsevol altre que es consideri
convenient.

ANNEX
Bases

Primera. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els alumnes de la Universitat de

les Illes Balears que tinguin concedida una ajuda del programa de la Unió
Europea, “Sòcrates (Erasmus)”, per al curs acadèmic 2001/2002.

Segona. Quantia
La quantia de l’ajuda, que serà la mateixa per a cada sol·licitant, es podrà

gaudir per a un únic curs acadèmic.

Tercera. Requisits generals exigibles


