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la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 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
Resolució
1. Objecte
L’objecte d’aquesta Resolució és convocar ajudes complementàries per a
alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials a universitats espanyoles i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten realitzar
part d’aquests estudis en centres estrangers d’ensenyament superior durant l’any
acadèmic 2010-2011.
2. Règim jurídic
Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i per 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,
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol de
2009.
3. Partida pressupostària
Per a aquesta convocatòria es destina un màxim de 180.000 euros amb
càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.48000.00 dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010 prorrogats per a l’exercici 2011.
4. Compatibilitat
Les ajudes convocades en aquesta Resolució són compatibles amb altres
destinades a programes institucionals de mobilitat internacional per a alumnat
universitari i amb les concedides en el marc del Programa estatal de beques i
ajudes a l’estudi per a l’any acadèmic 2010-2011, excepte pel que fa als programes de pràctiques com les beques Leonardo da Vinci o similars que tenen
una dotació econòmica alta. En cap cas l’import total de les ajudes per a cada
persona beneficiària, amb subvencions o ajudes de l’Administració o d’altres
entitats públiques o privades, aïlladament o conjuntament, no pot superar el cost
de l’activitat que s’ha de realitzar.
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Num. 5475
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de març de
2011, per la qual es convoquen ajudes complementàries per a
alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis en centres
estrangers d’ensenyament superior durant l’any acadèmic 20102011
Per situar la formació de l’alumnat universitari de les Illes Balears a un
nivell de qualitat semblant al de la resta dels països de la Unió Europea i per
facilitar la mobilitat internacional d’alumnes entre els diferents centres d’ensenyament superior, la Conselleria d’Educació i Cultura concedeix ajudes complementàries per a alumnes residents a les Illes Balears que cursen part dels estudis universitaris a l’estranger. Tenint en compte l’acceptació que han tingut les
ajudes en anys anteriors, la Conselleria vol prosseguir amb aquesta línia d’ajudes complementàries durant l’any acadèmic 2010-2011, sobretot en el context
d’obligada adaptació del sistema universitari espanyol a les directrius de l’espai
europeu d’educació superior i amb l’acord de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
de 18 de juny de 2009 de fomentar la mobilitat internacional en el si de
l’Eurocampus Pirineus Mediterrània.
El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions, té per objecte determinar el règim jurídic de les
subvencions, l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració
de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen. Les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura es varen establir
mitjançant l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009
(BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009).
Per tot això, d’acord amb els informes previs favorables del Servei Jurídic
de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la Direcció General de Pressuposts i
Finançament, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de

5. Persones beneficiàries
Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució per a
l’any acadèmic 2010-2011 les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
1. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis
oficials de grau, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o màster universitari oficial en alguna universitat
espanyola de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i realitzen durant l’any acadèmic 2010-2011 una part dels estudis en un centre d’ensenyament superior francès de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.
2. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis
oficials de grau, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura o enginyeria en alguna universitat espanyola i participen
durant l’any acadèmic 2010-2011 en el programa de mobilitat PAP-acció
ERASMUS-estudis de la Unió Europea.
3. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis
oficials de grau, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura o enginyeria en alguna universitat espanyola i participen
durant l’any acadèmic 2010-2011 en algun programa institucional de mobilitat
internacional diferent de l’acció ERASMUS, amb convocatòria pública i competitiva, per realitzar una part dels estudis en un centre d’ensenyament superior
d’un altre estat membre de la Unió Europea.
4. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis
oficials de grau, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura o enginyeria en alguna universitat espanyola i participen
durant l’any acadèmic 2010-2011 en algun programa institucional de mobilitat
internacional, amb convocatòria pública i competitiva, per realitzar una part dels
estudis en un centre d’ensenyament superior d’un estat que no és membre de la
Unió Europea.
5. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis
oficials de grau, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura o enginyeria en alguna universitat espanyola i participen
durant l’any acadèmic 2010-2011 en altres tipus de programes institucionals de
mobilitat o d’intercanvi que permeten realitzar una part dels estudis en un centre estranger d’ensenyament superior.
6. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursen estudis
oficials de màster universitari en alguna universitat espanyola i participen
durant l’any acadèmic 2010-2011 en algun programa institucional de mobilitat
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o d’intercanvi per realitzar una part dels estudis en un centre estranger d’ensenyament superior.
7. Alumnes que es troben en qualsevol de les circumstàncies anteriors i
que ja han obtingut una ajuda complementària de mobilitat internacional en convocatòries anteriors de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Així mateix, per poder beneficiar-se d’aquestes ajudes s’han de complir
els requisits generals que s’indiquen a l’apartat següent.
6. Requisits generals
Per poder obtenir l’ajuda s’han de complir els requisits següents:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió
Europea. En el cas d’alumnat estranger no comunitari, s’ha d’acreditar la condició de resident, i queden excloses de concórrer-hi aquelles persones que es trobin en situació d’estada.
2. Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. A aquest efecte, s’entén
que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.
3. Haver-se matriculat a una universitat espanyola d’un mínim de 30 crèdits en l’any acadèmic 2010-2011, dels quals 18 com a mínim s’han de cursar a
l’estranger.
4. Participar durant l’any acadèmic 2010-2011 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnat universitari, preferentment a través
d’una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos
i una dedicació docent mínima de 18 crèdits.
5. Haver signat l’acord d’estudis (study programme, learning agreement o
similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat
espanyola d’origen i el centre estranger d’ensenyament superior de destinació
durant l’any acadèmic 2010-2011 per a una estada igual o superior a tres mesos
i una dedicació docent mínima de 18 crèdits.
7. Sol·licitud
L’imprès de sol·licitud i la resta d’annexos a què fa referència aquesta
convocatòria es poden obtenir a la Direcció General d’Universitat i
Modernització Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura i a la pàgina
web http://piu.caib.es del Punt d’Informació Universitària.
La sol·licitud ha de ser formalitzada per la persona interessada, segons el
model normalitzat (annex I), i s’ha de presentar, juntament amb la documentació requerida a l’apartat vuitè d’aquesta Resolució, en el Registre de la
Conselleria d’Educació i Cultura o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçada a
la Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació corresponent s’ha de
presentar en un sobre obert per tal que l’exemplar destinat a la Conselleria
d’Educació i Cultura es dati i segelli abans de certificar-lo, d’acord amb el que
disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313,
de 31 de desembre). En cas que l’oficina de Correus corresponent no dati i segelli la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data vàlida de presentació aquella en què
tingui entrada en el Registre de la Conselleria d’Educació i Cultura.
El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
8. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
Per tramitar la sol·licitud s’ha d’aportar la documentació següent:
a) Imprès de sol·licitud (annex I) degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant.
b) Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) en vigor de la persona sol·licitant. En el cas d’alumnat estranger, s’ha d’aportar una fotocòpia del
passaport i del número d’identificació d’estranger (NIE).
c) En el cas d’alumnat estranger no comunitari, fotocòpia de la targeta de
residència.
d) En cas que en els documents anteriors no figuri com a localitat del
domicili un municipi de les Illes Balears, s’ha d’aportar un certificat d’empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant en un
municipi de les Illes Balears.
e) Fotocòpia de l’imprès de la matrícula a la universitat espanyola d’origen corresponent a l’any acadèmic 2010-2011, on consti la titulació cursada i el
nombre de crèdits matriculats, que ha de ser igual o superior a 30. No es prendran en consideració els crèdits convalidats, reconeguts, transferits o adaptats.
f) Fotocòpia de l’acreditació de participar en un programa internacional de
mobilitat per a alumnat universitari durant l’any acadèmic 2010-2011, expedida
per la universitat espanyola d’origen, amb indicació del centre estranger d’ensenyament superior de destinació, la durada de l’estada (que ha de ser igual o
superior a tres mesos) i la denominació exacta del programa.
g) Si es tracta d’un programa de mobilitat de caràcter intern de la univer-
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sitat d’origen i/o sense convocatòria pública i competitiva, la persona sol·licitant
ha de presentar la documentació reguladora de les condicions per a la participació en el programa.
h) Fotocòpia compulsada de l’acord d’estudis (study programme, learning
agreement o similar) o del document de correspondència equivalent entre la
universitat espanyola d’origen i el centre estranger d’ensenyament superior de
destinació per a l’any acadèmic 2010-2011, en què consti que es cursen a l’estranger 18 crèdits o més.
i) Fotocòpia de la pàgina de dades del compte bancari del qual l’alumna o
l’alumne és titular o cotitular.
j) Qualsevol altra documentació que l’Administració sol·liciti perquè la
consideri necessària per a la verificació del compliment i l’efectivitat de les condicions de la concessió de l’ajuda.
9. Instrucció del procediment
L’òrgan instructor del procediment és la Direcció General d’Universitat i
Modernització Educativa, que ha de realitzar les actuacions necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les
quals s’ha de dictar resolució, en el marc de l’article 16 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
En concret, correspon a l’òrgan instructor:
a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.
b) Resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir en relació amb les
bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.
c) Sol·licitar l’informe de la Comissió Avaluadora
d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de
resolució.
e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris
per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l’efecte de
garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.
f) Formular la proposta de resolució.
10. Quantia de l’ajuda i criteris objectius i de preferència que han de regir
la concessió de la mateixa
En virtut d’aquesta convocatòria per a l’any acadèmic 2010-2011, només
es pot concedir una ajuda complementària de mobilitat internacional per sol·licitant. Per a qualsevol persona que presenti més d’una sol·licitud, s’ha de prendre
en consideració exclusivament aquella que sigui registrada en primer lloc, de
manera que la resta ha de ser desestimada automàticament.
La quantia de l’ajuda per a cada sol·licitant que compleixi els requisits
establerts als apartats cinquè i sisè d’aquesta Resolució és de 600 euros, per
acord de l’Eurocampus Pirineus Mediterrània, sense perjudici de la possible
minoració d’aquest import en atenció a la concurrència de la circumstància descrita en el paràgraf següent.
En cas que la quantitat de 180.000 euros prevista a l’apartat tercer d’aquesta Resolució no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades
favorablement, es prioritzarà la concessió de les ajudes d’acord amb les regles i
els criteris següents:
- S’agruparan les persones sol·licitants que compleixen els requisits establerts segons les set categories esmentades a l’apartat cinquè d’aquesta
Resolució.
- L’ordre de prelació entre aquestes categories s’estableix tenint en compte l’ordre en què apareixen a l’apartat cinquè d’aquesta Resolució.
- Es concedirà l’ajuda a totes les sol·licituds valorades favorablement dins
cada una de les categories per ordre de prelació de les categories, sense poder
superar en cap cas la quantitat màxima de 180.000 euros prevista a l’apartat tercer d’aquesta convocatòria.
- En cas que el crèdit disponible no permeti atendre totalment les sol·licituds d’una categoria, però sí ho permeti fer de manera parcial, es reduiran a prorrata en la quantia necessària totes les ajudes corresponents a aquesta categoria,
fins a exhaurir el pressupost disponible i, per tant, es denegaran les sol·licituds
successives per manca de disponibilitat pressupostària.
- En el supòsit anterior, si la quantitat resultant per a cada sol·licitant és
inferior a 300 euros, s’atorgarà aquesta quantitat per ordre d’entrada de les
sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible.
11. Comissió avaluadora
Es constitueix una comissió avaluadora que ha d’exercir les funcions
següents:
a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d’acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.
b) Emetre l’informe, degudament motivat, que ha de servir de base per
elaborar la proposta de resolució.
La composició de la Comissió Avaluadora serà la següent:
a) La cap del Servei d’Universitat, que exercirà la presidència.
b) Una persona designada per la directora general d’Universitat i
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Modernització Educativa, que exercirà la secretaria.
c) Vocals:
- Una persona representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la
Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura.
- Una persona representant del Servei Jurídic de la Secretaria General de
la Conselleria d’Educació i Cultura.
- Una persona designada pel Consell de Joventut de les Illes Balears.
12. Esmena de documentació, proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes, tràmit d’audiència, renúncia i al·legacions
En el termini màxim de quinze dies hàbils posteriors a la finalització del
període de presentació de sol·licituds, s’ha de fer públic a la pàgina web
http://piu.caib.es del Punt d’Informació Universitària de la Direcció General
d’Universitat i Modernització Educativa un informe de documentació de les
sol·licituds presentades a la convocatòria.
Mitjançant la publicació d’aquest informe es notifica la possible manca de
documentació o defecte de les sol·licituds. Per tant, les persones sol·licitants
poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud en el termini de deu
dies hàbils posteriors a la publicació de l’informe de documentació. La documentació per esmenar la sol·licitud s’ha de lliurar mitjançant l’annex II i s’ha de
presentar en el Registre de la Conselleria d’Educació i Cultura o en qualsevol
de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Una vegada que l’òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar, es reunirà la Comissió Avaluadora per elaborar l’informe a què
fa referència l’apartat onzè.
Amb fonament en l’informe de la Comissió Avaluadora, correspon a la
directora general d’Universitat i Modernització Educativa elaborar la proposta
de resolució provisional de concessió i denegació de les ajudes, que expressarà
la llista de persones beneficiàries proposades per a l’atorgament de subvenció,
així com de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d’exclusió.
La proposta de resolució provisional s’ha de fer pública a la pàgina web
http://piu.caib.es del Punt d’Informació Universitària de la Direcció General
d’Universitat i Modernització Educativa en el termini de quinze dies hàbils posteriors a la finalització del període de presentació d’esmenes.
En relació amb aquesta proposta de resolució provisional, la publicació de
la qual obre el tràmit d’audiència, es pot al·legar el que es consideri adient en el
termini de deu dies hàbils des de la seva publicació, mitjançant escrit adreçat a
la Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa, que s’ha de presentar en el Registre de la Conselleria d’Educació i Cultura o en qualsevol de
les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Les persones proposades com a beneficiàries disposen de vuit dies hàbils,
a partir de la publicació de la proposta de resolució provisional, per renunciar a
l’ajuda. En aquest cas, han de presentar emplenat davant la Direcció General
d’Universitat i Modernització Educativa l’imprès oficial que constitueix l’annex
III. Passat aquest període sense que s’hagi produït la renúncia, s’ha d’entendre
que accepten l’ajuda.
13. Resolució del conseller d’Educació i Cultura
Una vegada que l’òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar i les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense
que no n’hi hagi haguda cap, ha d’elevar la proposta de resolució definitiva de
concessió i denegació de les ajudes al conseller d’Educació i Cultura, qui ha de
resoldre motivadament el procediment en el termini màxim de sis mesos comptadors des de l’acabament del termini per presentar sol·licituds. En el cas que la
convocatòria no es resolgui en el termini establert anteriorment, s’han d’entendre desestimades totes les sol·licituds.
Aquesta resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a la pàgina web http://piu.caib.es del Punt d’Informació Universitària
de la Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa. Ha d’incloure
tant les persones sol·licitants que han obtingut l’ajuda com les que no l’han
obtinguda, tot indicant-ne els motius de denegació.
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, d’acord amb el que disposa 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 no es poden acceptar les al·legacions que consisteixin a aportar la documentació que no s’hagués esmenat anteriorment, d’acord amb el que preveu l’apartat dotzè d’aquesta Resolució.
14. Justificació
En el marc del que preveu l’article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, la jus-
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tificació d’aquestes ajudes es produeix pel fet de reunir els requisits per beneficiar-se’n.
15. Pagament
La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’abonar a les persones beneficiàries, mitjançant transferència bancària, l’import de les ajudes concedides a l’empara d’aquesta convocatòria. Aquest pagament s’ha de realitzar una vegada que
s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller d’Educació i Cultura de concessió i denegació.
16. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries les que s’estableixen en l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) i en l’article 11 de l’Ordre de bases de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol
de 2009, i en concret les següents:
a) Destinar l’ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.
b) Complir els requisits i les condicions establertes per a la concessió i el
gaudi de l’ajuda.
c) Cooperar amb l’Administració en les actuacions de comprovació que
calgui per verificar, si escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions de
la concessió de l’ajuda.
17. Control
Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització,
control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts a la legislació de
finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la
concessió i el control de les ajudes públiques.
Els òrgans de l’Administració educativa exerciran un control rigorós que
asseguri la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a aquestes
ajudes.
L’ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la
revocació de l’ajuda concedida.
Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajudes, l’Administració pot determinar si s’ha produït l’ocultació
a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l’abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.
18. Revocació de les ajudes concedides
D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca
revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió
de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda
sense efecte, totalment o parcialment, l’acte de concessió i s’han de reintegrar
les quantitats percebudes indegudament.
19. Reintegrament de les ajudes concedides
Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interès de demora, des del moment del pagament de la subvenció
fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos
establerts en l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Per tant, donarà lloc al reintegrament de les quantitats rebudes quan s’hagi obtingut l’ajuda falsejant les condicions requerides o amagant les que ho
haguessin impedit, i qualsevol altre supòsit que doni lloc a l’anul·lació de la
resolució de concessió.
Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
20. Règim d’infraccions i sancions
Incomplir els requisits que estableixen aquesta Resolució i 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, dóna
lloc a aplicar el règim d’infraccions i sancions que estableix el Decret legislatiu
2/2005, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i les normes que les despleguen.
21. Publicació
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot
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interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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rada de la manera següent:
Codi de centre: 07014843
Denominació genèrica: escola infantil de primer cicle
Denominació específica: EI Es Fiets
Titular: Ajuntament des Mercadal
Domicili: C/ Sa Punta Gran, s/n
Localitat: Fornells
Municipi: es Mercadal
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat: 1 unitat distribuïda de la manera següent:
1 a 3 anys: 1 unitat

Palma, 9 de març de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 5269
Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2011 pel qual es
crea l’escola infantil de primer cicle incomplet EI Es Fiets de
titularitat de l’Ajuntament des Mercadal
El 21 de febrer de 2005, l’Ajuntament des Mercadal va sol·licitar la creació d’una escola infantil incompleta de primer cicle (NRE. 8928/2005), 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 15 d’octubre de 2009, l’Ajuntament des Mercadal 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 l’establert a 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 (BOE de 22 de gener), de cooperació de les corporacions locals amb l’Administració educativa.
S’ha verificat que l’escola té la distribució d’espais adient 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 imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris (BOE
núm. 152, de 26 de juny), derogat pel Reial decret 132/2010, de 12 de febrer
(BOE del 12 de març), i els requisits exigits a l’Ordre d’Educació i Cultura de
24 de maig de 2002, que modifica l’Ordre de 5 de març de 2002 per la qual es
desplega la disposició addicional quarta del Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no universitaris, per a determinats centres de
primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 70, de 11 de juny).
S’ha comprovat la idoneïtat dels requisits de titulació i acreditació dels
professionals docents, a l’empara de la disposició transitòria segona del Decret
60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
de primer cicle d’educació infantil.
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 (BOE de 22 de gener), de
cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència, el
Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la sessió
de 4 de març de 2011, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
‘Primer. Crear l’escola infantil de primer cicle incomplet EI Es Fiets, de
titularitat de l’Ajuntament des Mercadal, que, en conseqüència, queda configu-

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, es determinin a 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 (BOE núm. 86, de 9 d’abril), d’autoritzacions de centres per impartir ensenyaments de règim general, modificat pel
Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març). En cas
contrari, es procedeix a la revocació de l’autorització atorgada. Aquest requisit
també s’exigeix en cas que hi hagi un canvi de professors, del qual s’ha d’informar la Direcció General de Planificació i Centres.
L’escola, la creació de la qual s’autoritza mitjançant aquest Acord, ha de
complir el codi tècnic de l’edificació (BOE núm. 74, de 28 de març de 2006), el
Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de
dimensionament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOIB núm. 151, de 6
de desembre), amb les modificacions puntuals del Decret 20/2007, de 23 de
març (BOIB núm. 48, de 31 de març), el Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel
qual s’aprova el reglament per a la supressió de les barreres arquitectòniques
(BOIB núm. 36, de 18 de març), i altres requisits exigits per la Conselleria de
Sanitat, sens perjudici que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les condicions esmentades correspon a la titularitat de l’escola.
Segon. Disposar que l’escola queda obligada al compliment de la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna quan s’hagi de modificar qualsevol
de les dades que assenyala aquest Acord, inclosa la gestió de l’escola.
Tercer. Facultar el conseller d’Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Planificació i Centres, perquè adopti les mesures necessàries per a
l’execució d’aquest Acord.
Quart. Notificar aquest Acord a l’Ajuntament des Mercadal.
Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 4 de març de 2011
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 5270
Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2011 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació relativa a l’ensenyament no
universitari per a l’any 2011
Amb la finalitat de convocar proves selectives per cobrir els llocs de treball vacants a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
és necessari aprovar prèviament l’oferta d’ocupació pública corresponent.

