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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 19707
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 d’agost de 2010
per la qual s’amplia amb caràcter d’urgència la vigència de
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de juliol de
2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears per al
curs 2009-2010
La Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 6 d’abril) determina els
principis generals de l’educació i la formació permanents de les persones adultes i estableix les característiques generals, els programes i les modalitats dels
ensenyaments adreçats a la població adulta i és el marc de referència que s’ha
de tenir en compte per al desplegament normatiu relatiu a les accions educatives i formatives per a les persones adultes.
D’altra banda, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (BOE
núm. 106, de 4 de maig) en el capítol IX del títol I, fixa els objectius, les finalitats i altres aspectes relatius a l’organització de l’educació de les persones adultes.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d’1 de març), a l’article 36.2, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
S’ha d’ampliar la vigència de l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 24 de juliol de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials
de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears per al curs
2009-2010 (BOIB núm. 119, de 16 d’agost) perquè es necessari que hi hagi una
regulació dels ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones
adultes a les Illes Balears durant el curs 2010-2011.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional
i Aprenentatge Permanent i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dict la següent:
ORDRE
Article únic
Ampliar la vigència d’aplicació per al curs 2010-2011 de l’Ordre de la
consellera d’Educació i Cultura de 24 de juliol de 2009 per la qual es regulen
els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les
Illes Balears per al curs 2009-2010.
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2.El dia 7 de juny de 2010 la Comissió Avaluadora va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria amb la causa d’exclusió provisional.
3.El dia 11 de juny de 2010 es va publicar la llista provisional d’admesos
i exclosos aprovada per la Comissió Avaluadora.
4.El dia 13 de juliol de 2010 es va publicar la proposta de resolució provisional aprovada per la Comissió Avaluadora.
5.El dia 29 de juliol de 2010 es va reunir la Comissió Avaluadora per revisar les reformulacions presentades.
6.Hi ha crèdit adequat, l’import total del qual és de 300.000€, desglossat
en les partides pressupostàries següents, corresponents al pressupost de despeses de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2010:
-125.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.48000.00
-50.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.10
-10.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.11
-30.000€ amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.20
-30.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.30
-5.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.40
-15.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46400.10
-7.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46400.11
-12.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46400.20
-12.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46400.30
-4.000€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46400.40
Les partides pressupostàries estan vinculades entre si i se’n pot redistribuir el crèdit en funció de les sol·licituds que es presentin sense necessitat de
modificar la convocatòria.
7.El dispositiu setè de la convocatòria estableix els requisits que han de
complir els beneficiaris, requisits que s’acrediten amb la documentació presentada pel sol·licitant, entre la qual consta un certificat de la Tresoreria General de
la Seguretat Social d’estar al corrent de les seves obligacions. Respecte al requisit de trobar-se al corrent amb les seves obligacions tributàries amb
l’Administració de l’Estat i amb la hisenda autonòmica, ha quedat acreditat pel
corresponent certificat emès per la Unitat de Gestió Econòmica de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
Fonaments de dret
1.L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per
la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria
d’Educació i Cultura (BOIB núm. 100 d’11 de juliol de 2010).
2.El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (en especial, els articles 36 a 49).
3.El Decret 32/2008, de 14 de març, pel qual es regula el règim de control
intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
4.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions, que estableix les obligacions que han d’acomplir els beneficiaris.
5.La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 15 de març de
2010 (BOIB núm. 51, d’1 d’abril de 2010), per la qual s’aprova la convocatòria
d’ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i
mediació.
6.En data 13 de juliol, la directora general de Política Lingüística emet
proposta de resolució favorable a la concessió de la subvenció per a actuacions
de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació.
Per tot això, dict la següent

Palma, 24 d’agost de 2010
Resolució
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 19678
Resolució de concessió i denegació del conseller d’Educació i
Cultura per la qual es fa pública la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i
mediació
Fets
1.Mitjançant Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 15 de
març de 2010 (BOIB núm. 51, d’1 d’abril de 2010), es va fer pública la convocatòria d’ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació.

1.Aprovar la concessió ajuts destinats a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació.
2.Autoritzar i disposar una despesa total de 286.218,01€-dos-cents vuitanta-sis mil dos-cents devuit i un cèntim-, desglossada en les partides pressupostàries següents, corresponents al pressupost de despeses de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de 2010, a favor de les sol·licitants esmentats a
l’annex.
-170.120,44€amb càrrec a la partida 13301.455B03.48000.00
-45.622,60€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.10
-17.522,46€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.11
-14.441,59€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.20
-19.255,46€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.30
-00,00€amb càrrec a la partida 13301.455B03.46000.40 (no s’han presentat sol·licituds)

