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Num. 80

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12172
Correcció d’errades advertides en la versió catalana de la
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 18 de maig de 2010 per la qual es
dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de
matrícula als cicles formatius de formació professional per al
curs escolar 2010-2011
Advertides les errades que a continuació s’indiquen, al punt 1 de l’article
2 i al punt 1, lletra c de l’article 11, i amb la finalitat d’esmenar-les, de conformitat amb el que estableix l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’efectua la següent correcció:
Allà on diu:
Article 2
Informació necessària per a les persones sol·licitants
1. Les persones interessades a cursar cicles formatius poden trobar la
informació sobre l’oferta formativa per al curs escolar 2010-2011 i el calendari
d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional a la pàgina
web de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
<¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.. Aquesta informació també es
pot trobar a qualsevol dels centres educatius que imparteixen cicles formatius de
formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears.
Ha de dir:
Article 2
Informació necessària per a les persones sol·licitants
1. Les persones interessades a cursar cicles formatius poden trobar la
informació sobre l’oferta formativa per al curs escolar 2010-2011 i el calendari
d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional a la pàgina
web de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
(http//formacioprofessional.caib.es). Aquesta informació també es pot trobar a
qualsevol dels centres educatius que imparteixen cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu a les Illes Balears.
Allà on diu:
Article 11
Documentació que s’ha d’aportar (torn d’accés mitjançant prova)
1. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar original i còpia de la documentació
següent:
c) Declaració jurada que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça,
no té cap titulació o requisit que permet l’accés directe als cicles formatius de
grau mitjà o de grau superior, segons correspongui, de conformitat amb el model
que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent <¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.. Els
centres educatius han de facilitar aquest model a la persona interessada que el
demani.
Ha de dir:
Article 11
Documentació que s’ha d’aportar (torn d’accés mitjançant prova)
1. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar original i còpia de la documentació
següent:
c ) Declaració jurada que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça,
no té cap titulació o requisit que permet l’accés directe als cicles formatius de
grau mitjà o de grau superior, segons correspongui, de conformitat amb el model
que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent (http//formacioprofessional.caib.es). Els centres educatius han de facilitar aquest model a la persona interessada que el demani.

Palma, 24 de maig de 2010
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

—o—

29-05-2010

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 12440
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 20 de maig de 2010 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els principis generals i la coordinació dels serveis socials comunitaris
bàsics, les titulacions i les ràtios, i la figura del professional de
referència i la seva vinculació amb les persones usuàries
Antecedents
1. En data 27 d’abril de 2010 el director general de Planificació i
Formació de Serveis Socials va emetre un informe justificatiu sobre la necessitat d’iniciar el procediment per elaborar un decret per regular els principis generals i la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les
ràtios, i la figura del professional de referència i la seva vinculació amb les persones usuàries.
2. En data 28 d’abril de 2010, la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració va dictar una resolució mitjançant la qual va ordenar iniciar el procediment d’elaboració del projecte de decret per regular de principis generals i
la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les ràtios,
i la figura del professional de referència i la seva vinculació amb les persones
usuàries.
3. La Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials ha
elaborat el Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals i la
coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les ràtios, i
la figura del professional de referència i la seva vinculació amb les persones
usuàries.
Fonament de dret
L’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, estableix que quan ho exigeixi la naturalesa de la disposició o ho decideixi el Consell de Govern o el conseller competent, el projecte s’ha de sotmetre a informació pública.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Sotmetre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals i la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, les titulacions i les
ràtios, i la figura del professional de referència i la seva vinculació amb les persones usuàries, a informació pública durant un termini de quinze dies comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, per tal de respectar el procediment que estableix l’article 44 de la Llei 4/2001.
2. Posar una còpia del text del Projecte de decret durant el termini previst
a disposició de les persones interessades a la seu de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, situada a la plaça de la Drassana, 4, de Palma,
i al web de la Conselleria (http://aferssocials.illesbalears.cat).
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de maig de 2010
La consellera
Fina Santiago Rodríguez

—o—
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 12050
Acord del Consell de Govern de 21 de maig de 2010 de declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’expropiació
relativa al projecte ‘Millora de la carretera ME-7 i ordenació de
la cruïlla amb la carretera ME-7. Fase 1. PK 4+800 al 5+500.
Terme municipal des Mercadal
1. El 10 de març de 2010 va entrar a la Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears l’escrit del Consell Insular de
Menorca amb el qual es trametien els documents administratius relatius a la

