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Per això, segons el que disposen l’article 15 del text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article
4 de l’Ordre de la consellera de Relacions Institucionals de 12 de desembre de
2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de mitjans de comunicació social, a proposta de la directora general de Comunicació, en ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001,
de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i amb l’informe previ del Servei
Jurídic, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Modificar l’apartat 10.1 de la Resolució del conseller de
Presidència de 27 d’abril de 2009, de convocatòria de subvencions en matèria
de mitjans de comunicació per a mitjans de comunicació escrits i digitals amb
difusió a les Illes Balears corresponent a l’exercici 2009 (publicada en el BOIB
núm. 67, de 7 de maig de 2009), que queda redactat de la manera següent:
El pagament de la subvenció es realitzarà en dos pagaments parcials. El
primer pagament, prèvia presentació del certificat de publicació i d’una mostra
de l’activitat subvencionada corresponent al període, i prèvia justificació de les
despeses realitzades de l’activitat subvencionada en el període, mitjançant presentació de factures acreditatives, nòmines, certificats bancaris i altres documents de valor probatori vàlid en el tràfic jurídic mercantil, mitjançant llista
numerada. El segon pagament es farà mitjançant presentació del compte justificatiu de la despesa total efectuada conformement al projecte aprovat.
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amb infants menors de tres anys, tenguin o no fills o filles escolaritzats, i per al
funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca.
L’article 8.1 del Decret esmentat estableix que anualment mitjançant una
ordre, la Conselleria d’Educació i Cultura ha d’aprovar, d’acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries, la quantia dels mòduls de finançament, sobre la
base dels quals s’han de fer les convocatòries d’ajuts corresponents.
Per tot això dict la següent
ORDRE
Article únic
1. S’aproven els mòduls, sobre la base dels quals s’ha de fer la convocatòria d’ajuts corresponent a l’exercici 2009:
a) Per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle
d’educació infantil, per unitat escolar en funcionament: 4.000 € anuals per unitat en funcionament en els termes que s’indiqui a la convocatòria corresponent.
b) Per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, estiguin o no escolaritzats els
seus infants: 400 € per cada conjunt de 5 sessions realitzades, en els termes que
s’indiqui a la convocatòria corresponent.
c) Per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca: 1.000
€ per infant amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat en els termes que s’indiqui a la convocatòria corresponent.
2. Els mòduls abans esmentats serviran per determinar l’import dels ajuts
corresponents a l’exercici 2009.
Disposició final primera

Els terminis de pagament seran els següents:
Primera justificació i pagament: per l’activitat desenvolupada fins al
moment de presentar la justificació. Termini de presentació: 30 d’octubre de
2009.
Segona justificació i pagament: per la resta de l’activitat desenvolupada i no justificada en el primer termini i compte justificatiu global. Termini de
presentació: 26 de febrer de 2010.
Per poder fer efectiu l’import previst en el primer pagament serà necessari que el beneficiari hagi justificat, com a mínim, aquest import.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Es faculta la Direcció General de Planificació i Centres per dictar les instruccions necessàries per el compliment d’aquesta Ordre.
Disposició final segona
Aquest Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 d’agost de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Presidència en el termini
d’un mes o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. No obstant això, no es pot interposar un recurs contenciós administratiu
fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació del
recurs de reposició interposat.
Palma, 25 d’agost de 2009
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 19003
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 25 d’agost de
2009 mitjançant la qual s’estableixen la quantia dels mòduls per
al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle
d’educació, per al funcionament de serveis educatius d’atenció
primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies
El Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la
xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera
infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a
l’Educació de la Primera Infància, en l’article 4.1 estableix que, mitjançant
resolució, la consellera d’Educació i Cultura convocarà els ajuts corresponents
per a la creació, consolidació de places de primer cicle d’educació infantil, sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil, oferta d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 18759
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 24 d’agost 2009 per la qual s’aprova la segona
convocatòria de subvencions en matèria d’immigració adreçades
a entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2009
Un cop acabada la convocatòria d’ajuts adreçades a les entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2009, la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, mitjançant la Direcció General d’Immigració, ha comprovat que
les expectatives generades han superat les previsions que es feren. En efecte,
s’hi han presentat més de 260 sol·licituds, i el conjunt dels ajuts que han sol·licitat les entitats ha superat l’import de 2.976.000,00 euros, en el marc d’una convocatòria que presentava el pressupost més elevat —700.000,00 euros— de la
seva curta història, iniciada l’any 2005.
Amb l’objectiu d’atendre part de les sol·licituds —de les modalitats de
formació i projectes— que no pogueren ser satisfetes en l’anterior convocatòria
per manca de disponibilitat pressupostària, s’obre una nova convocatòria, si bé
amb un pressupost molt més reduït —110.000,00 euros—, atès l’escàs marge
pressupostari de què disposa en aquestes moments de l’any la Direcció General
d’Immigració.
D’acord amb l’Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 18 d’abril de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores en matèria d’immigració (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 58, de 29
d’abril) (correcció d’errades publicada en el BOIB núm. 65, de 13 de maig),
modificada posteriorment per l’Ordre de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració de 17 de març de 2009 (BOIB núm. 48, de 2 d’abril),
els ajuts estan adreçats al desenvolupament de programes i actuacions en els
eixos de formació, acolliment, salut, sensibilització i foment que afavoreixin l’a-

