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d’electromecànica de vehicles
Auxiliar de cuina

2

IES Xarc

Santa Eulària
des Riu

Auxiliar d’oficina
Auxiliar de manteniment
d’electromecànica de vehicles

2

IES Son Ferrer

Calvià

Auxiliar de serveis de restauració
Auxiliar de cuina

2

IES Quartó de Portmany

Sant Antoni de
Portmany

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Auxiliar de jardins, vivers i parcs

1

IES Maria Àngels Cardona

Ciutadella

AJUNTAMENT DE PALMA

Auxiliar de serveis de restauració

1

IES Juníper Serra

Palma

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Auxiliar de serveis de restauració

1

IES Son Servera

Son Servera

AJUNTAMENT D’ALARÓ

Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques
i de telecomunicacions
1

IES Pau Casasnoves

Inca

Auxiliar de manteniment
d’electromecànica de vehicles

IES Isidor Macabich

Eivissa

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

AJUNTAMENT DE SANT
ANTONI DE PORTMANY

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP
DE SA TALAIA

1
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Num. 24560
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 25 d’octubre de 2010 per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per desenvolupar cursos
d’aprenentatge professional inicial (CAPI) a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres
educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2010-2011
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 7 de juliol de 2010 convoca ajudes econòmiques cofinançades al 50 % pel Fons Social Europeu a través
del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) per a entitats privades sense
finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2010-2011 (BOIB núm. 103, de 10
de juliol).
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de març de 2009 regula els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm. 50 ext., de 6 d’abril) i preveu en la disposició addicional tercera que les entitats que desenvolupin programes de qualificació professional inicial en la modalitat de Taller professional han de quedar adscrites a un centre públic a efectes de custòdia de les actes finals, dels expedients acadèmics
de l’alumnat i de les acreditacions de les unitats de competència assolides una vegada finalitzat el programa de qualificació professional inicial. Aquesta adscripció ha de quedar establerta dins la publicació oficial d’autorització de cada programa.
Segons el punt 11 de l’ esmentada convocatòria, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent,
RESOLC
Primer
Concedir a les entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius sostinguts amb fons públics les
ajudes sol·licitades, per les quanties sol·licitades que s’indiquen en l’Annex 1.
Segon
Denegar la concessió de les ajudes sol·licitades a les entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius sostinguts amb fons públics que s’indiquen en l’Annex 2, per manca de romanent econòmic.
Tercer
Excloure de la convocatòria de les ajudes a les entitats privades que s’indiquen en l’Annex 3.
Quart
1.Autoritzar les ajudes econòmiques amb càrrec a la partida pressupostària 13901/421G01/48000/00/19112 corresponent als pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010 i per a l’any 2011.
Partida pressupostària 13901/421G01/48000/00/19112: 1.050.000 euros
Any 2010: 525.000 euros
Any 2011: 525.000 euros
2.Fer efectiu el pagament de l’ajuda econòmica en els terminis i les quantitats que indica el punt 5 de l’Annex 1 de la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 7 de juliol de 2010 un cop presentada la sol·licitud de bestreta (Annex 4, Model de sol·licitud de bestreta) i la documentació requerida en els punts 7, 8
i 9 de l’Annex 1 de la Resolució. El model de l’Annex 4 es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
(http://www.formacioprofessional.caib.es).
3.La bestreta s’ha de sol·licitar en el termini màxim de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
4.Aquest pagament queda condicionat al que s’estableix en els punts 5, 6, 7, 8 i 9 de l’Annex 1 de la Resolució de convocatòria.
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5.L’entitat beneficiària ha de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, en el termini de dos mesos després de l’acabament de l’activitat formativa, la memòria pedagògica del curs d’acord amb el punt 3 de l’Annex 1 de la Resolució de convocatòria.
Cinquè
El beneficiari queda eximit de la presentació d’aval amb relació a les quantitats bestretes d’acord amb el que disposa la lletra b de l’apartat 3 de l’article 25
del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Sisè
L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions que s’estableixen en el punt 13 de la Resolució de convocatòria.
Setè
Són causes de revocació de l’ajuda atorgada:
a) L’ incompliment de les condicions generals dels programes.
b )No començar el programa en les dates indicades.
c) Reduir el nombre d’alumnes en més d’un 40% durant el desenvolupament del curs.
Vuitè
Adscriure les entitats privades sense finalitat de lucre, les associacions empresarials sense finalitat de lucre i els centres educatius privats sostinguts amb fons
públics que han d’impartir cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) durant el curs 2010-2011 als centres educatius que s’indiquen en l’Annex 5 d’aquesta Resolució, als efectes de custòdia de les actes finals, dels expedients acadèmics de l’alumnat i de les certificacions acadèmiques assolides una vegada finalitzat
el curs.
Novè
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’ haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
D’acord amb el que estableix l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
en el termini de dos mesos des de l’endemà que s’hagi publicat.
Palma, 25 d’octubre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

ENTITAT
Associació Mallorca Patrimoni

CIF
G57215030
Microinformàtics

ANNEX 1
Relació d’ajudes concedides
PROGRAMA
Auxiliar de manteniment i sistemes

MODALITAT

QUANTITAT

TP

50.000,00 €

Associació Mallorca Patrimoni

G57215030

Auxiliar de gravació i tractament de dades

TP

50.000,00 €

Fundació IRES

G64147184

Auxiliar en tècniques estètiques

TP

50.000,00 €

Fundació Projecte Jove

G07803570
Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques
i de telecomunicacions

TP

50.000,00 €

Associació de pares de persones
amb discapacitat auditiva (ASPAS)

G07071921

Auxiliar d’oficina

TE

50.000,00 €

Associació Pa i Mel

G07769433

Auxiliar de jardins, vivers i parcs

TP

50.000,00 €

Càritas Diocesana de Menorca

R0700070F

Auxiliar en tècniques estètiques

TP

50.000,00 €

AMADIP-ESMENT

G07065709

Auxiliar de cuina

TE

50.000,00 €

AMADIP-ESMENT

G07065709

Auxiliar de restaurant i bar

TE

50.000,00 €

Fundació per a persones amb
discapacitat de Menorca

G57505885

Auxiliar de cuina

TE

50.000,00 €

Fundació Nous Vents

G57390320

Auxiliar de jardins, vivers i parcs

TP

50.000,00 €

Fundació Projecte Jove

G07803570
Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques
i de telecomunicacions

TP

50.000,00 €

PIMECO

G07464382

Auxiliar de dependent de comerç

TPAC

50.000,00 €

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

G07794910

Auxiliar de perruqueria

TP

50.000,00 €

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

G07794910

Auxiliar en tècniques estètiques

TP

50.000,00 €
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Associació Aula Cultural

G07444086

Auxiliar d’oficina

TP

50.000,00 €

Associació Aula Cultural (3a opció)

G07444086
Auxiliar de muntatge i manteniment
de sistemes microinformàtics

TP

50.000,00 €

Associació Aula Cultural

G07444086

Auxiliar de perruqueria

TP

50.000,00 €

PIMECO

G07464382

Auxiliar de dependent de comerç

TPAC

50.000,00 €

Germanes de la Caritat de
Sant Vicenç de Paül. Projecte Naüm

R0700009D

Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica

TP

50.000,00 €

FAPEB

G07741200

Auxiliar en tècniques estètiques

TPAC

50.000,00 €

CIF

ANNEX 2
Relació d’ajudes denegades
PROGRAMA

MODALITAT

ENTITAT
Asociación de enseñanza
y formación de Baleares

QUANTITAT

G57333445
Auxiliar de muntatge i manteniment
de sistemes microinformàtics

TP

45.000,00 €

G57433922
Auxiliar de neteja de superfícies
i mobiliari en edificis i locals

TP

45.000,00 €

G57433922

TP

45.000,00 €

G57333445
Auxiliar de neteja en espais oberts
i instal·lacions industrials

TP

45.000,00 €

G07741200

TPAC

50.000,00 €

G07123425
Auxiliar de manteniment de
carrosseria de vehicles

TPAC

50.000,00 €

G07885015
Auxiliar en operacions auxiliars i
magatzem en indústries i laboratoris químics

TP

50.000,00 €

G57149056
Auxiliar en operacions auxiliars i
magatzem en indústries i laboratoris químics

TP

50.000,00 €

G07123425
Auxiliar de manteniment
d’electromecànica de vehicles

TPAC

50.000,00 €

Asociación de cuidadores de
discapacitados psíquicos de Baleares
(ASCUDIBA)

G57142432

Auxiliar en tècniques estètiques

TP

50.000,00 €

Asociación de cuidadores de
discapacitados psíquicos de Baleares
(ASCUDIBA)

G57142432

Auxiliar en ocupació domèstica

TP

50.000,00 €

Federación de Asociaciones Culturales
Cristianas de Andalucía (FACCA)

G23426455

Auxiliar en tècniques estètiques

TP

50.000,00 €

Federación de Asociaciones Culturales
Cristianas de Andalucía (FACCA)

G23426455

Auxiliar de perruqueria

TP

50.000,00 €

Asociación de profesionales y trabajadores
autónomos de las Islas Baleares (APTAIB)

G57308231

Auxiliar de gravació i tractament de dades

TP

50.000,00 €

Asociación profesional de técnicos superiores
sanitarios de Baleares

G07885015

Auxiliar d’oficina

TP

50.000,00 €

Federación estatal de sindicatos de
técnicos superiores sanitarios de las
Islas Baleares (FESSITES)

G57149056

Auxiliar d’oficina

TP

50.000,00 €

Fundació per a la recerca i la formació

Fundació per a la recerca i la formació
Asociación de enseñanza
y formación de Baleares

FAPEB
Associació empresarial d’automoció
i nàutica de Balears (ASEMA)

Asociación profesional de técnicos
superiores sanitarios de Baleares

Federación estatal de sindicatos de
técnicos superiores sanitarios de las
Islas Baleares (FESSITES)

Associació empresarial d’automoció
i nàutica de Balears (ASEMA)

Asociación de profesionales y trabajadores

Auxiliar en ocupació domèstica

Auxiliar en tècniques estètiques

BOIB

10

09-11-2010

Num. 163

autónomos de las Islas Baleares (APTAIB)

G57308231

Auxiliar d’oficina

TP

50.000,00 €

AMADIP-ESMENT (3a opció)

G07065709

Auxiliar d’oficina

TE

50.000,00 €

ANNEX 3
Relació d’entitats excloses
ENTITAT
Asociación Cultural Gitana

MOTIU
Exclosa per incompliment dels compromisos dels programes del curs anterior.

Centre d’Estudis Manacorins

Exclosa, segons el punt 3 de la Resolució, per no complir les condicions de beneficiari de les ajudes.

ANNEX 4
Sol·licitud de bestreta
Cursos d’aprenentatge professional inicial
Sr./Sra......................................................................................................………………………………… amb DNI núm. ............................., amb domicili a
……..................………................................................., carrer ........................................................................................, en qualitat de representant de l’entitat
......………………………………………..........................................................………............………….….., amb núm. de CIF/NIF...............……......, amb domicili
a ............……....................., carrer ...................…………….........…………..... núm. .........., codi postal …..……….., telèfon ......................, FAX ....................
De conformitat amb la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 7 de juliol de 2010 en la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades al 50%
pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial
(CAPI) per a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs
2010-2011 (BOIB núm. 103, de 10 de juliol), i de conformitat amb la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 25 d’octubre de 2010 per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2010-2011.
Aquestes ajudes estan emmarcades dins el Programa Operatiu 2007/2013 del Fons Social Europeu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i cofinançades pel Fons Social Europeu. La taxa de cofinançament aplicable pel Fons Social Europeu és del 50%.
SOL·LICIT una bestreta del 90 per cent del total de l’ajuda econòmica concedida de …………. euros, que comporta el ...... per cent del pressupost total de
despeses de …….......……euros, per al desenvolupament del curs d’aprenentatge professional inicial (CAPI) ...........................................................…......modalitat:
…..............
..............................................., ............. de ........................................... de 2010
(signatura i segell de l’entitat)
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA. DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I APRENENTATGE PERMANENT

ENTITAT

ANNEX 5
Adscripció dels cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) a centres educatius Curs 2010-2011
PERFILS
Nombre de Cursos
Centre d’adscripció CAPI

AMADIP

PIMECO

FAPEB

FUNDACIÓ PATRONAT
OBRER DE SANT JOSEP

FUNDACIÓ NOUS VENTS

GERMANES DE LA CARITAT
DE SANT VICENÇ DE PAÜL

PROJECTE JOVE

ASPAS

Població

Auxiliar de cuina
Auxiliar de serveis de restauració

2

IES Juníper Serra

Palma

Auxiliar de dependent de comerç A
Auxiliar de dependent de comerç B

2

IES F. de Borja Moll

Palma

Auxiliar de tècniques estètiques

1

IES F. de Borja Moll

Palma

Auxiliar de tècniques estètiques
Auxiliar de perruqueria

2

IES F. de Borja Moll

Palma

Auxiliar de jardins, vivers i parcs

1

IES Josep Sureda i Blanes

Palma

Auxiliar de lampisteria i climatització
domèstica

1

IES Son Pacs

Palma

Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions (grup A)
Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions (grup B)

2

IES Son Pacs

Palma

Auxiliar d’oficina

1

IES Ses Estacions

Palma
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Auxiliar de perruqueria
Auxiliar d’oficina
Auxiliar de muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics

3

IES Ses Estacions

Palma

FUNDACIÓ IRES

Auxiliar d’estètica

1

IES F. de Borja Moll

Palma

ASSOCIACIÓ PA I MEL

Auxiliar de jardins, vivers i parcs

1

CIFP Joan Taix

Sa Pobla

MALLORCA PATRIMONI

Auxiliar de gravació i tractament de dades
Auxiliar de muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics

2

IES Pau Casesnoves

Inca

CÀRITAS MENORCA

Auxiliar d’estètica

1

IES Cap de Llevant

Maó

FUNDACIÓ PER A
PERSONES AMB
DISCAPACITAT DE
MENORCA

Auxiliar de cuina

1

IES Maria Àngels Cardona

Ciutadella
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Num. 24396
Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2010 pel qual es crea l’escola infantil de primer cicle EI Cucarells, de titularitat de l’Ajuntament
de Vilafranca
L’Ajuntament de Vilafranca va sol·licitar la creació d’una escola infantil de primer cicle (registre d’entrada núm. 39773/2004, de 5 de juliol de 2004), d’acord amb l’article 17 i la disposició addicional segona de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i amb el Decret 119/2002, de 27
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària i dels col·legis públics
d’educació infantil i primària.
El 28 de setembre de 2009, l’Ajuntament de Vilafranca va signar el Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància, tot això de conformitat amb el que disposen l’article 25 n de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 29.2 p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
L’escola esmentada és inclosa en les previsions de la programació educativa que, d’acord amb l’article 27 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, ha dut a terme la Conselleria d’Educació i Cultura per a la zona on s’ha d’ubicar, i dintre del marc de la participació de l’Administració
local en la programació de l’ensenyament i en la cooperació i en la creació, la construcció i el sosteniment dels centres docents públics, d’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 21 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb els capítols VI i VIII del Reial decret
2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb l’Administració educativa (BOE de 22 de gener).
S’ha verificat que l’escola té la distribució d’espais adequada per complir la finalitat que es descriu i que compleix tots els requisits exigits pel Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 152,
de 26 de juny).
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i l’article 19
del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència (BOE de 22 de gener), el Consell
de Govern, en la sessió de 29 d’octubre de 2010, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Crear l’escola infantil de primer cicle incomplet EI Cucarells, de titularitat de l’Ajuntament de Vilafranca, que, en conseqüència, queda configurada de la manera següent:
Codi de centre: 07014247
Denominació genèrica: escola infantil de primer cicle
Denominació específica: EI Cucarells
Titular: Ajuntament de Vilafranca
Domicili: c/ de Santa Bàrbara, 30
Localitat: Vilafranca
Municipi: Vilafranca
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat: 6 unitats distribuïdes de la manera següent:
0 a 1 anys: 2 unitats
1 a 2 anys: 2 unitats
2 a 3 anys: 2 unitats
La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no pot excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios que,
pel que fa a la superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, determini la normativa vigent
aplicable en aquesta matèria.
En tot cas, i sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, la distribució de les unitats autoritzades pot variar, sempre que la titularitat del centre ho
comuniqui a la Direcció General de Planificació i Centres, quedi justificada i acreditada per la demanda de places, i el nombre total d’unitats no superi el nombre
autoritzat.
L’escola està obligada a complir la normativa vigent quant a la titulació dels professors destinats a les unitats autoritzades mitjançant aquest acord i, en particular, pel que fa al compromís d’aportar la relació de professors abans de l’inici de les activitats educatives, a l’empara del que estableix l’article 7.1 del Reial
decret 132/1992, de 3 d’abril, d’autoritzacions de centres per impartir ensenyaments de règim general (BOE núm. 86, de 9 d’abril), modificat pel Reial decret

