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Cinquè.- La concessió d’aquest ajut queda supeditada a la tramitació de
l’expedient de despesa corrent.
Sisè.- L’article 24 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, estableix que l’alteració de
les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot
cas, l’obtenció de la resolució de concessió, que implica la pèrdua del dret al
cobrament total o parcial de la subvenció i, si escau, el reintegrament de les
quantitats percebudes indegudament, d’acord amb el que disposen els articles 43
i 44 de la llei esmentada.
Setè.- Fer saber que la beca de l’article 25 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7
de març, està finançada pel Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) i pel
Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 2007-2013 PO
2007ES05UPO001 ‘Adaptabilitat i ocupació’ dins l’Eix 2 i tema prioritari 66,
en un percentatge del 50%. A aquestes accions li són aplicables els reglaments
d’aquests Fons, especialment les normes incloses en el Reglament
(CE)1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.
D’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la
Comissió, de 8 de setembre de 2006, l’acceptació del finançament implica que
la persona o entitat beneficiària accepti la seva inclusió en una llista de beneficiaris publicada electrònicament o per altres mitjans, amb el contingut següent:
beneficiaris, nom de les operacions i quantitat de fons públic que aquestes tenen
assignat.
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LLINATGES
BERGAS PAYERAS
CALLEJAS TOBÓN
GALLARDO PÉREZ
GIBANEL HOMAR
GOMILA ANDREU
HEREDIA FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ DEL RÍO
MASCARÓ FULLANA
MUÑOZ LLABATA
MUÑOZ INIESTA
MUÑOZ INIESTA
MURILLO VASQUEZ
PARERA TRUYOLS
PERELLÓ ROMAN
PETER IMASUEN
PICORNELL GILART
SÁNCHEZ MÁRQUEZ
VACA REALPE
GALMÉS SOLER

NOM
CATALINA
PIEDAD ELENA
PEDRO
MARGARITA
MARGARITA
DAVID
BERNARDO ÁNGEL
ANTÒNIA
MARÍA CARMEN
MARÍA DEL CARMEN
JERÓNIMA
LUZ MERY
ANTONIO
JUANA
GLORIA
JUAN SEBASTIAN
AGUSTÍN
SARA LORENA
AINA
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DNI/NIE
18217834V
41657679X
34769324V
78200799V
78203349Z
41521390L
41617050E
18215618D
25382435A
18226162L
18226161H
X3772325A
18218004A
18235363C
X7344116D
34064936G
31659115Y
X5612054P
78200957Z
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 11023
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de maig de 2011
de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura
de 31 d’agost de 2009 de desplegament de determinats aspectes
del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris
oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats
públiques espanyoles

Vuitè.- D’acord amb 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, les subvencions que es concedeixin en consideració a la concurrència d’una determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament
a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificarne l’existència, per tant, la justificació del dret al cobrament dels ajuts que estableix aquesta Resolució s’ha de dur a terme mitjançant l’assistència efectiva de
l’alumne al curs, que es comprova per les llistes de control d’assistència, signades degudament. Als efectes de calcular l’ import de la beca assistencial de
13,50 euros establerta a l’article 25 de l’Ordre TAS 718/2008, de 7 de març es
computaran els dies d’assistència. L’ajut complementari de 155 € es pagarà
mensualment amb la justificació d’estar realitzant l’acció formativa i es calcularà proporcionalment als dies lectius i no lectius del curs durant el mes corresponent. Constituirà causa de baixa del curs i pèrdua del dret a percebre la beca
per l’ocupació incórrer en més de tres faltes d’assistència no justificades al mes
en cada acció formativa.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les
condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, modificat pel
Reial decret 558/2010, de 7 de maig, disposa en diversos articles que determinats aspectes han de ser desenvolupats per les administracions educatives de les
comunitats autònomes.

Novè.- D’acord amb l’apartat setè punt 3 de la Resolució de la consellera
de Turisme i Treball, presidenta del SOIB, de 14 de març de 2011 per la qual
s’aprova la convocatòria informativa per a la presentació de sol·licituds de l’ajuda ‘Beca per l’Ocupació’, aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears.

La Universitat de les Illes Balears ha sol·licitat en data 29 d’abril de 2011
la modificació de l’article 7 de l’Ordre esmentada en el paràgraf anterior, corresponent a la prova d’accés per a persones amb títol de batxillerat o equivalent.

D’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, abans esmentada, contra aquesta resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Turisme i Treball en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
de la notificació o publicació de la resolució, o interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, per la qual es regula la jurisdicció contenciosa
administrativa.
La consellera de Turisme i Treball,
Presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Joana M. Barceló Martí
Palma, 18 de maig de 2011

ANNEX I BEQUES PER L’OCUPACIÓ (concessions)
Acció formativa: INFORMÀTICA USUARI
Hores 200
Número: BPO-0055/11
Centre de formació IES NA CAMEL·LA
Data d’inici:
11/04/2011
Data de finalització: 30/06/2011

En data 12 de setembre de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 31 d’agost de 2009
de desplegament de determinats aspectes del Reial decret 1892/2008, de 14 de
novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Per això, a proposta de la Direcció General d’Universitat i Modernització
Educativa, amb els informes favorables del Servei Jurídic i de la Secretaria
General de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear de la Dona,
dict la següent
Ordre
Article únic
Es dóna una nova redacció a l’article 7 de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 31 d’agost de 2009 de desplegament de determinats
aspectes del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les
condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, que queda redactat en els termes següents:
Article 7
Prova d’accés per a persones amb títol de batxillerat o equivalent
1. De conformitat amb els articles 7.1 i 9.4 del Reial decret 1892/2008, el
quart exercici de la fase general de la prova d’accés a la universitat per a persones amb el títol de batxillerat o equivalent ha de versar sobre els continguts
d’una de les matèries de modalitat de segon curs de batxillerat establertes a
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el
desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears.
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2. La qualificació de la fase general de la prova ha de ser la mitjana aritmètica dels cinc exercicis de què consta aquesta fase a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, tret dels casos d’exempció prevists en els articles 4 i 6 d’aquesta Ordre en què s’ha de calcular la mitjana aritmètica dels exercicis efectivament realitzats.

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en 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.

3. D’acord amb els articles 7.1 i 11.1 del Reial decret 1892/2008, per a la
fase específica de la prova d’accés a la universitat per a persones amb el títol de
batxillerat o equivalent, s’han de proposar exercicis de totes les matèries de
modalitat de segon curs de batxillerat establertes a l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament del
batxillerat a les Illes Balears.

La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística reconeix la
llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears i, com a tal, llengua vehicular
en l’àmbit de l’ensenyament i oficial en tots els nivells educatius.

4. Tots els exercicis de les matèries de modalitat han de tenir l’estructura
establerta en els articles 9.4 i 11.2 del Reial decret 1892/2008 i una durada d’una
hora i mitja, i han de presentar dues opcions diferents entre les quals l’alumnat
n’ha d’elegir una.
5. Per raons organitzatives i d’estalvi, es permet que en cada convocatòria es proposi un únic exercici per a cada matèria de modalitat, indistintament
que s’hagi elegida per a la fase general o per a la fase específica. Les incompatibilitats horàries que aquest fet pugui ocasionar les ha de resoldre la Comissió
Organitzadora de les Proves d’Accés.
6. Per a la millora de la qualificació de la fase general de la prova en convocatòries successives, la persona interessada ha de presentar-se a tots els exercicis de què consta aquesta fase, tot formalitzant-ne una nova preinscripció.
7. Per a la millora de les qualificacions de les matèries de la fase específica, la persona interessada pot presentar-se en convocatòries successives de les
proves d’accés a qualsevol dels exercicis de les matèries de modalitat de segon
curs de batxillerat, tot formalitzant-ne una nova preinscripció i tenint present el
període de vigència de la qualificació de la fase específica previst a l’article 15.4
del Reial decret 1892/2008.
Disposició final

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008
per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a
les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària
obligatòria, a les Illes Balears s’ha de modificar per actualitzar el sistema de càlcul de la nota mitjana del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
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 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordre té per objecte regular l’organització i el funcionament
dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen a l’obtenció de la
titulació de graduat en educació secundària obligatòria.
2. Aquesta Ordre s’ha d’aplicar en els centres docents de les Illes Balears
autoritzats per la Conselleria d’Educació i Cultura per impartir els ensenyaments per a persones adultes que condueixin al títol de graduat en educació
secundària obligatòria.
Article 2
Finalitat dels ensenyaments

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de maig de 2011.
El conseller d’Educació i Cultura,
Bartomeu Llinàs Ferrà.
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Num. 11273
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 5 de maig de 2011
per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears
La Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears determina els principis generals de l’educació
i la formació permanents de les persones adultes, n’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 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.
El Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els
ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria.
El Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per
la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció
del títol de graduat en educació secundària obligatòria té com a finalitat aconseguir que les persones més grans de divuit anys adquireixin els elements bàsics
de la cultura per actualitzar, completar o ampliar la seva formació bàsica; que
consolidin destreses que afavoreixin l’aprenentatge autònom i possibilitin la
seva formació contínua al llarg de la vida; que participin activament en el disseny del propi procés formatiu; que es preparin per poder incorporar-se a estudis posteriors i inserir-se en el món laboral, i que es desenvolupi la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica.
Article 3
Persones destinatàries
1.L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció
del graduat en educació secundària obligatòria està dirigida a persones més
grans de divuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural
en què es matriculen per cursar aquests estudis.
2. Excepcionalment poden cursar aquests estudis les persones més grans
de setze anys que es trobin en un dels supòsits següents:
a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
b) Ser esportistes d’alt rendiment.
c) Estar internats en un centre específic per a menors complint mesures
judicials, quan les mesures judicials així ho estableixin.
3. L’alumnat menor d’edat i més gran de setze anys que es trobi en alguna de les situacions indicades ha d’aportar la documentació que ho acredita en
el moment d’inscriure’s per accedir als ensenyaments de formació per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria.
4. La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’establir les mesures oportunes que permetin prestar una atenció adequada a les persones adultes que presentin necessitats educatives específiques de suport educatiu.
5. Quant als centres penitenciaris, s’ha de facilitar l’accés de la població
reclusa a aquests ensenyaments.

