BOIB

Num. 33

1. Disposar la creació de deute públic, mitjançant l’emissió i la posada en
circulació d’obligacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (l’emissor) per un import de 500.000.000 € (cinc-cents milions d’euros), d’acord amb
el que estableixen els articles 18.1 i 18.2 b de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2009.
2. Establir, per al deute públic que s’emet (les obligacions), les característiques principals següents:
Emissió de deute públic a cinc anys (obligacions de 2015)
-

Modalitat: emissió pública d’obligacions.
Import: 200.000.000 € (dos-cents milions d’euros).
Divisa: euro.
Termini: cinc (5) anys.
Cupó: fix 3,609 % anual (Act/act).
Preu de l’emissió: 100,00 %.
Data d’emissió i desemborsament: 4 de març de 2010.
Data de pagament de cupó: el 4 de març de cada any fins al venciment.
Data de venciment: 4 de març de 2015.
Amortització: a la par. D’una sola vegada i per tot l’import quan venci.
Cotització: Mercat de Deute Públic en Anotacions.

Emissió de deute públic a deu anys (obligacions de 2020)
-

Modalitat: emissió pública d’obligacions.
Import: 300.000.000 € (tres-cents milions d’euros).
Divisa: euro.
Termini: deu (10) anys.
Cupó: fix 4,796 % anual (Act/act).
Preu de l’emissió: 100,00 %.
Data d’emissió i desemborsament: 4 de març de 2010.
Data de pagament de cupó: el 4 de març de cada any fins al venciment.
Data de venciment: 4 de març de 2020.
Amortització: a la par. D’una sola vegada i per tot l’import quan venci.
Cotització: Mercat de Deute Públic en Anotacions.

3. Disposar que l’emissió i la posada en circulació del deute públic tindrà
les característiques específiques que s’indiquen a continuació:
Forma, denominació i títol
Les obligacions estan representades mitjançant anotacions en compte,
registrades mitjançant el sistema de registre, compensació i liquidació del
Mercat de Deute Públic en Anotacions, gestionat per Iberclear, i seran subscrites o posteriorment transferides en imports nominals múltiples sencers de 1.000
euros. La propietat sobre les obligacions s’ha de transmetre mitjançant la inscripció en el registre comptable.
Rang de les obligacions
Les obligacions no estan subordinades i (subjecte a la condició d’obligació de no gravar) constitueixen obligacions no garantides per l’emissor. Tenen
el mateix rang en la prelació de crèdits entre si i en relació amb altres obligacions no garantides i no subordinades de l’emissor pels diners en préstecs que
estiguin pendents en cada moment.
Obligació de no gravar
D’acord amb el Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, i la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, l’emissor no pot gravar alguns dels seus drets i béns en relació
amb qualsevol deute present o futur.
Interessos
Les obligacions de 2015 meritaran interessos a partir de dia 4 de març de
2010 (la data d’emissió), a un tipus del 3,609 % anual (el tipus d’interès de les
obligacions de 2015) i les obligacions de 2020 meritaran interessos a partir de
la data d’emissió a un tipus del 4,796 % anual (el tipus d’interès de les obligacions de 2020), per pagar en cada cas al venciment el 4 de març de cada any
(cadascuna, una data de pagament d’interessos), de conformitat amb el que disposa la condició sobre pagaments.
Pagaments
a) Principal i interessos: els pagaments de principal i d’interessos s’han de
fer a través d’Iberclear mitjançant una transferència a un compte en euros (o a
un altre compte al qual es podran abonar o transferir euros) mantingut pel beneficiari amb un banc en una ciutat en què els bancs tinguin accés al sistema
Target2.
b) Pagaments subjectes a lleis fiscals: tots els pagaments en relació amb
les obligacions estan subjectes en tot cas a qualssevol lleis i reglaments fiscals i
d’altre tipus en el lloc de pagament, sense perjudici de les disposicions de la
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condició sobre fiscalitat. No es cobraran comissions o despeses als titulars de les
obligacions en relació amb aquests pagaments.
c) Pagaments en dies hàbils: si la data de pagament de qualsevol quantitat
de qualsevol obligació no coincideix en dia hàbil en el lloc de pagament, el titular no té dret a cobrar fins al dia hàbil següent en aquell lloc i no té dret a cap
altre interès o pagament en relació amb aquest retard. S’entén per dia hàbil qualsevol dia en què el sistema Target2 estigui obert.
Llei aplicable i jurisdicció
a) Llei aplicable: les obligacions i totes les qüestions que derivin o tinguin
relació amb les obligacions s’han de regir i interpretar de conformitat amb les
lleis espanyoles.
b) Tribunals espanyols: els tribunals de Palma tenen jurisdicció per resoldre qualsevol disputa que sorgeixi o estigui relacionada amb les obligacions. De
conformitat amb l’article 10 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cap autoritat judicial pot dictar providència d’embargament ni despatxar execució contra els drets, fons, valors i béns
de la Comunitat Autònoma, llevat que es tracti de béns patrimonials.
4. Manifestar que, d’acord amb l’article 14.5 de la Llei orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, les emissions
de deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears gaudiran dels
mateixos beneficis i condicions que el deute públic de l’Estat.
5. Autoritzar el director general del Tresor i Política Financera per fer les
actuacions i subscriure els documents necessaris per complir el que preveu
aquesta Resolució.
Palma, 23 de febrer de 2010
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 4753
Acord del Consell de Govern de dia 26 de febrer de 2010 sobre
l’inici del procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels
Recursos Naturals de s’Albufera de Mallorca (illa de Mallorca)
El Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat, en la sessió de dia 26 de febrer de 2010, adopta, entre d’altres,
l’Acord següent:
‘Primer. Iniciar el procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels
Recursos Naturals de s’Albufera de Mallorca, amb l’àmbit espacial que s’indica a l’annex cartogràfic que s’acompanya com a document número 1 i d’acord
amb l’Estudi de valors ambientals, etnològics i d’altres tipus que s’adjunta com
a document número 2.
Segon. D’acord amb el que preveu l’article 8.1 de la LECO, amb relació
a l’article 22.1 de la Llei 42/2007, durant la tramitació del procediment per a l’aprovació d’un pla d’ordenació dels recursos naturals no es poden dur a terme
actes que suposin una transformació sensible de la realitat física i biològica que
pugui arribar a fer impossible o dificultar de forma important la consecució dels
objectius del pla.
Tercer. Fins a l’aprovació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals, no
es pot atorgar cap autorització, llicència o concessió que habiliti per dur a terme
actes de transformació sensible de la realitat física o biològica, sense un informe favorable de l’administració ambiental, en els termes prevists a l’article 8.2
i 3 de la LECO.
Quart. El present Acord es notificarà a les administracions territorials
afectades (Consell de Mallorca i ajuntaments de Muro i Sa Pobla) i, amb la finalitat de comunicar-lo als interessats, es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, juntament amb l’annex cartogràfic, i a dos diaris de major tirada de l’illa de Mallorca.’

Palma, 26 de febrer de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3758
Correcció d’errades dels annexes 2, 3 i 4 de l’edicte núm. 3758 (BOIB 30 del 23-02-2010) referit a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
18 de febrer de 2010 per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents
públics no universitaris de les Illes Balears
Havent-se advertit errades en la publicació dels annexes 2, 3 i 4 de l’edicte 3758 referit a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010
per la qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears,
es tornen a publicar:
ANNEX 2
Barem de la fase primera del concurs de mèrits per a la selecció de candidats a director
A.
B.
C.
-

Per l’exercici del càrrec de director:
1,50 punts per cada any en un centre que imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
1 punt per cada any en un centre que no imparteixi cap dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
Per l’exercici del càrrec de cap d’estudis o de secretari:
1 punt per cada any en un centre que imparteixi alguns dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
0,75 punts per cada any en un centre que no imparteixi cap dels ensenyaments que ofereix el centre al qual s’opta.
Per l’exercici de la funció d’inspector d’Educació:
1,5 punts per cada any de servei com a inspector d’Educació accidental.

Màxim 5 punts entre l’apartat A, B i C.
D. Pel fet de pertànyer al cos de catedràtics d’ensenyament secundari, en el concurs de mèrits per ser nomenat director d’un institut d’educació secundària; al
cos de catedràtics d’Escola Oficial d’Idiomes, en el concurs de mèrits per ser nomenat director d’una EOI; al cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, en el
concurs de mèrits per ser nomenat director d’Escola d’Arts, d’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals: 1 punt.
Màxim 1 punt.
E.

Pels anys d’experiència docent que superin els cinc anys exigits com a requisit:

