BOIB

Num. 80

‘Assistència econòmica i financera

07-06-2008

91

tableixen les regles següents:

1.- L’assistència econòmica i financera comprèn l’assessorament en relació a les matèries a les quals fa referència la normativa reguladora de les hisendes locals.

a) Sense comptar el director o la directora de l’activitat, per cada quinze
persones participants o usuàries, o fracció igual o superior a cinc, hi ha d’haver,
com a mínim, un monitor o una monitora.

2.- Dins d’aquest àmbit es prestarà l’assistència tècnica en matèria comptable i pressupostària la qual es realitzarà, principalment, amb l’assistència
directa a través de visites prèviament concertades i mitjançant la resolució de
consultes telefòniques o telemàtiques.

b) El director o la directora de l’activitat ha d’estar en possessió d’alguna
de les formacions o titulacions següents:
- Diploma de director/a d’activitats de temps lliure infantils i juvenils.
- Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.
- Títol de tècnic/a superior en educació infantil, sempre que els participants en aquesta activitat no tenguin més de sis anys.
- Títol de tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives
únicament quant a la direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenils de
tipus esportiu que per, la seva naturalesa, es puguin organitzar en un casal.

3.- Les peticions d’informes escrits seguiran el procediment previst per a
l’assessorament jurídic.’
Article 39.- Allà on diu: ‘92.3’, dirà: ‘la disposició addicional segona de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.’
En aquest mateix precepte s’ha substituït per dues vegades la frase: ‘amb
habilitació de caràcter nacional’, per: ‘amb habilitació de caràcter estatal.’
Article 40.- En el paràgraf 1 a) s’ha substituït: ‘amb habilitació de caràcter nacional’, per: ‘amb habilitació de caràcter estatal’, i en el paràgraf 2 b) s’ha
substituït: ‘habilitats de caràcter nacional’, per: ‘habilitats de caràcter estatal.’
Article 41.- Allà on diu: ‘92.3’, dirà: ‘la disposició addicional segona de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.’
Se suprimeix la Disposició Addicional Primera.
B.- Sotmetre aquest acord de modificació del Reglament de Cooperació
Municipal a informació pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis del Consell de Mallorca per un termini de
trenta dies perquè es pugui examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.
C.- En el supòsit que no es presentin reclamacions ni suggeriments, aquest
acord s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar-ne un de
nou.’
La qual cosa es publica en compliment de l’article 102 de la Llei
Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears. Durant el termini de TRENTA DIES hàbils comptadors a partir del dia
següent al de la publicació del present anunci en el BOIB es poden formular
davant el Consell de Mallorca reclamacions, objeccions o observacions sobre
l’esmentada modificació del Reglament que es considerin oportunes.
L’expedient es pot consultar al Departament de Cooperació Local del Consell de
Mallorca, c/ General Riera, núm. 111, 07010 Palma de Mallorca.
Palma, 3 de juny de 2008
EL SECRETARI GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA,
Jeroni M. Mas Rigo
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Menorca
Num. 10080
Introducció d’una correcció a les mesures provisionals en relació amb les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a Menorca.
Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de 19 de maig de 2008, adoptà el següent acord en relació a les mesures provisionals relatives a les activitats de temps lliure infantil i juvenil a desenvolupar a Menorca aprovades pel Ple de 28.1.2008 i publicades en el BOIB núm. 16,
de 2.2.2008:
Corregir la redacció de la mesura onzena de les mesures provisionals en
relació amb les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a
Menorca i aprovar-ne la nova redacció, segons el text que s’adjunta a continuació:
‘ Onzena:
‘Quant a les ràtios i a la formació o titulació de l’equip dirigent de les
activitats de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a Menorca, s’es-

c) Excloent-ne el director o la directora de l’activitat, almenys el 50% de
la ràtio exigible dels monitors, d’acord amb la lletra a d’aquesta mesura, ha d’estar en possessió d’alguna de les formacions o titulacions següents:
- Diploma de monitor/a d’activitats de temps lliure infantils i juvenils.
- Titulacions establertes en la lletra b d’aquesta mesura.
- Igualment, pot actuar de monitora la persona que acrediti el document
oficial expedit per l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears
que certifiqui que té alguna qualificació professional de nivell 2 o 3 de la família professional d’activitats físiques i esportives del Catàleg nacional de qualificacions professionals, en relació únicament amb el tipus de competència (general) per a la qual se li acrediti i sempre que per la seva naturalesa es puguin organitzar en un casal.
d) En relació amb l’apartat anterior, com a màxim el 50% restant de la
ràtio exigible dels monitors, d’acord amb la lletra a d’aquesta mesura, que en tot
cas han de ser majors d’edat, poden:
- estar en període de pràctiques de les formacions de director o directora
o de monitor o monitora de temps lliure, o bé
- ser persones titulades d’estudis universitaris o de formació professional
de grau superior relacionats amb l’educació o el lleure, o amb l’activitat específica que es dugui a terme.’
La presidenta
Joana M. Barceló Martí
Maó, 26 de maig de 2008
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Num. 10081
Aprovació inicial de la creació de l’Agencia Menorca Reserva de
Biosfera i aprovació inicial dels seus estatuts
Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de 19 de maig de 2008, acordà aprovar inicialment la creació de la organització no especialitzada sens personalitat jurídica pròpia denominada Agencia
Menorca Reserva de Biosfera, així com aprovar inicialment els seus estatuts.
Aquest expedient romandrà de públic manifest en aquest Consell Insular
de Menorca (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó) i els estatuts es podran consultar a
la pàgina www.cime.es, durant els trenta dies hàbils comptats des de l’endemà
del dia que es publiqui aquest anunci en el Butlletí Oficial les Illes Balears, a fi
que durant l’esmentat termini les persones interessades puguin examinar-lo i
presentar les al·legacions i el suggeriments que considerin escaients.
La Presidenta,
Joana M. Barceló Martí
Maó, a 22 de maig de 2008
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Num. 10255
Concessió d’un ajut a la col·laboració investigadora amb
l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) 2008
Es fa públic que l’Institut Menorquí d’Estudis, per decret de Presidència
de data 15 de maig de 2008, aprovà la concessió d’una beca de col·laboració
investigadora amb l’OBSAM, per import de 9.000,00 euros, per a la realització
del projecte Actualització del sistema d’indicadors de la sostenibilitat de

