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Num. 14614
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 31 de juliol
de 2008, per la qual es convoquen les ajudes per a la creació i
consolidació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents als exercicis 2009 a 2011
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 12
que l’educació infantil té caràcter voluntari, que amb l’objectiu de respectar la
responsabilitat fonamental dels pares o tutors en aquesta etapa, els centres d’educació infantil han de cooperar estretament amb ells.
L’article 14.7 de la mateixa llei autoritza les Administracions educatives
per regular els requisits que hagin de complir els centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil.
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RESOLC
Primer. Objecte
L’objecte de la Resolució és convocar ajudes per a la creació de noves
escoles infantils públiques de primer cicle, per a l’ampliació de centres ja autoritzats i per a consolidar places de primer cicle d’educació infantil de titularitat
pública a centres de titularitat pública. Tots els centres i places escolars objectes
que en resultin d’aquesta convocatòria hauran de ser de caràcter públic.
Totes les ajudes que es donin tenen com a l’objectiu l’adaptaciód’aquests
centres al Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual es regulen els requisits mínims
dels centres de primer cicle d’educació infantil.
Segon. Activitats subvencionables

L’article 15.1 especifica que les Administracions públiques promouran un
increment progressiu de l’oferta de places públiques en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys). De la mateixa manera, coordinaran les polítiques de cooperació entre elles i amb altres entitats per assegurar l’oferta educativa en aquest
cicle. Per tot això, determinaran les condicions en les que podran establir-se
convenis amb les corporacions locals, altres administracions i entitats privades
sense ànim de lucre.
El Decret 60/2008, de 2 de maig, que estableix els requisits mínims que
hauran de complir els centres de primer cicle d’educació infantil contempla a
l’article 3 que les administracions públiques han de promoure l’oferta suficient
de places de primer cicle d’educació infantil, d’acord amb les necessitats de
cada nucli de població. A tal fi, han de determinar les condicions en les quals
poden establir-se convenis amb les corporacions locals, i altres administracions.
Així mateix, el Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret
125/2000, de 8 de setembre, regula l’ordenació general dels ensenyaments a les
Illes Balears.
D’aquesta manera, la legislació d’àmbit local i la legislació educativa preveuen la regulació de la cooperació entre les corporacions locals i les administracions educatives.

1.Tant en el cas de la creació com en el de la consolidació són subvencionables, dins del concepte d’obra:
-la redacció del projecte
-la direcció d’obra, tant superior com tècnica
-la redacció i direcció de l’estudi de seguretat i higiene
2.Aquestes ajudes es destinen a les obres realitzades amb posterioritat a
l’1 de juliol de 2007.
Tercer. Import i crèdit pressupostari
1.L’import màxim de les ajudes per a la creació de noves places és de
14.790.000,00 euros (catorze milions set-cents noranta mil euros, 2.776.316,00€
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte i 12.013.684,00.€ del
Govern de les Illes Balears ) i té caràcter pluriennal.
Aquesta convocatòria i la concessió de les ajudes que se’n derivin es troben condicionades, d’acord amb el que s’estableix a l’article 43 del 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, a l’existència de crèdit adequat i suficient als pressuposts de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2009.

La Conselleria d’Educació i Cultura, en les seves actuacions prioritàries,
contempla el foment de l’oferta d’una xarxa d’escoles infantils públiques de les
Illes Balears que doni resposta, en matèria educativa, als infants de 0-3 anys.
Amb aquest objecte la Conselleria d’Educació i Cultura ha redactat un projecte de decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques,
i dels serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
Aquest Projecte ja ha estat remès, com és preceptiu, al Consell Escolar de les
Illes Balears.

Es finançarà la creació de 2.000 noves places públiques de primer cicle
d’educació infantil

Atesa la necessitat urgent de crear, ampliar i consolidar centres de primer
cicle d’educació infantil es justifica que s’avanci aquesta convocatòria d’ajudes.
Aquestes ajudes es destinen a les obres realitzades amb posterioritat a l’1 de
juliol de 2007.

762.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
1.200.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.11 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
312.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
252.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
74.000,00€ amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.40 fons finalista 13236 o equivalent a 2009

Per la importància que dóna aquesta Conselleria a la creació de centres de
primer cicle d’educació infantil s’ha iniciat també la tramitació d’un Conveni de
col·laboració entre el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport i el Govern
de las Illes Balears per al finançament de places públiques de primer cicle d’educació infantil pel qual l’Estat aportarà un total de 2.776.316€ amb aquesta
finalitat.
Per tot això, segons el que disposa l’article 15.1 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 l’article 3 de l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura (BOIB núm. 59,
de 19 d’abril de 2005), utilitzant el procediment de tramitació anticipada de despesa d’acord amb l’article 43 del 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 (BOIB núm. 122, de 2
de setembre de 2004), a proposta del director general de Planificació i Centres,
amb l’informe previ del Servei Jurídic de la Conselleria d’Educació i Cultura i
el de la Direcció General de Pressuposts i Finançament; amb la fiscalització
favorable de la Intervenció General i fent ús de les facultats que m’atribueix la
Llei 4/2001, de 14 de maig, 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.

La distribució màxima de les anualitats per les ajudes per a la creació de
noves places d’educació infantil és la següent:
-Any 2009. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
4.000.000,00 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:

762.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
312.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
252.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
74.000,00€ amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.40 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
-Any 2010. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
4.000.000,00 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:
762.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
1.200.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.11 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
312.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.20 fons fina-
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lista 13236 o equivalent a 2010
252.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
74.000,00€ amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.40 fons finalista 13236 o equivalent a 2010

ta 13236 o equivalent a 2010
66.495,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
9.300,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.40 fons finalista
13236 o equivalent a 2010

762.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
312.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
252.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
74.000,00€ amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.40 fons finalista 13236 o equivalent a 2010

-Any 2011
316.665,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
72.540,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
66.495,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
9.300,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.40 fons finalista
13236 o equivalent a 2011

-Any 2011. Aquesta Direcció General reserva la quantitat màxima de
4.000.000,00 euros amb la distribució següent i amb càrrec a les partides pressupostàries que s’indiquen a continuació:
762.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
1.200.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.11 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
312.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
252.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
74.000,00€ amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.40 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
762.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
312.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
252.000,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
74.000,00€ amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.40 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
2.L’import màxim de les ajudes per a la consolidació de places és de
2.790.000,00 euros (dos milions set-cents noranta mil euros).
La distribució màxima per les ajudes per a la consolidació de places d’educació infantil és la següent:

316.665,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
72.540,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
66.495,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2011
9.300,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.40 fons finalista
13236 o equivalent a 2011
3.Atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida pressupostària, l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida, de conformitat amb la normativa aplicable.
4.Quan l’import de les sol·licituds d’ajudes per a la creació de noves places o la consolidació de places existents sigui superior a les quantitats màximes
que fixa aquesta Resolució, els criteris que s’han de seguir per concedir-les són
els establerts en el punt catorzè.
5.En cas que a una de les illes no sigui sol·licitat el total de l’import fixat
a les partides establertes en el punt 3.2 d’aquesta convocatòria els imports resultants no sol·licitats seran assignats a la resta d’Illes tenint en compte la proporció que se’n deriva de la Llei 2/2002,de 3 d’abril, de sistema de finançament
definitiu dels consells insulars (BOIB núm. 47 de 18 d’abril).
6.En el supòsit que es produeixin romanents en els imports de les partides,
la Conselleria d’Educació i Cultura farà una nova convocatòria amb l’objectiu
de crear i consolidar places de primer cicle d’educació infantil.
Quart. Beneficiaris

-Any 2009
316.665,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
72.540,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
66.495,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
9.300,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.40 fons finalista
13236 o equivalent a 2009
316.665,00 -€ amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
72.540,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
66.495,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2009
9.300,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.40 fons finalista
13236 o equivalent a 2009
-Any 2010
316.665,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
72.540,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.20 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
66.495,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.30 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
9.300,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76000.40 fons finalista
13236 o equivalent a 2010
316.665,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.10 fons finalista 13236 o equivalent a 2010
72.540,00 € amb càrrec a la partida 13501.423B01.76100.20 fons finalis-

Els beneficiaris d’aquestes subvencions són els ajuntaments i consells
insulars de les Illes Balears.
Cinquè. Tipus d’ajudes
1.Les ajudes per a la creació de noves places es destinen al finançament
de despeses d’inversió per crear noves places de primer cicle educació infantil
de titularitat pública.
a)Es considera plaça de nova creació, la plaça escolar per a infant menor
de tres anys que no existís amb anterioritat a l’1 de setembre de 2007, tenint en
compte que no substitueixen en cap cas places existents a edificis públics o que
en fos titular el municipi , independentment que estigués autoritzada o no.
b)El caràcter públic de les places a que fa referència el punt primer d’aquesta convocatòria vendrà determinat per la titularitat de les instal·lacions i del
servei i pel finançament del funcionament del centre de primer cicle d’educació
infantil.
c)El funcionament de les places creades s’haurà de finançar totalment o
parcial per les administracions. El finançament parcial serà, al manco, d’un terç
del total.
d)L’oferta de places ha d’estar oberta a tota la població, aplicant-se els criteris d’admissió establerts amb caràcter general pels centres sostinguts amb fons
públics.
e)Les places que es creïn hauran de ser de titularitat pública vinculades a
l’administració de què depenguin.
f)La quantitat a percebre per cada plaça de nova creació és d’un màxim de
6.000 euros en un període de 3 anys que es faran efectius en 3 quanties d’un
màxim de 2.000,00 €, d’acord amb els terminis fixats a l’article vint-i-un de la
present convocatòria, on s’estableixen els terminis de pagament de la subvenció
en el ben entès que aquesta quantia opera com a màxim, de tal manera que si el
cost efectiu de la creació per cada plaça és inferior a 6.000 € es subvencionarà el cost efectiu.
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g) Els centres o places que es creïn, abans d’iniciar el seu funcionament,
hauran de comptar amb l’autorització preceptiva de la Conselleria d’Educació i
Cultura com a centres de primer cicle d’educació infantil d’acord amb el Decret
60/2008, de 2 de maig , pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
de primer cicle d’educació infantil. El projecte arquitectònic de les actuacions
que es derivin d’aquesta convocatòria ha de comptar amb el corresponent informe favorable abans de iniciar l’adjudicació de les obres.
2.Les ajudes per a la consolidació de places existents es destinen al finançament de despeses d’inversió en centres que atenen infants menors de 3 anys
per tal d’adaptar-se al que preveu el Decret 60/2008 i ser autoritzats com a centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública.
a)Les places resultants hauran de ser de caràcter públic en les mateixos
termes de l’apartat 1b, 1c, 1d i 1e del present article.
b)La quantia de l’ajut per a la consolidació de places serà d’un 50,00% del
cost efectiu total d’inversió fins a un màxim de 6.000,00 € per plaça consolidada, que es faran efectius d’acord amb els terminis fixats a l’article vint-i-un on
s’estableixen els terminis de pagament de la subvenció. El càlcul de la quantia
que s’atorgui inicialment es farà partir del projecte o, en el seu cas, l’ avantprojecte i pressupost presentat juntament amb la sol·licitud d’ajuda.
c)El projecte d’adaptació haurà de comptar amb el corresponent informe
favorable d’acord amb el Decret 60/2008, de 2 de maig , pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil de la
Conselleria d’Educació i Cultura abans de iniciar l’adjudicació de les obres.
Sisè. Requisits de la concessió
Per atorgar les subvencions s’exigeixen els requisits següents:
a)Les entitats que vulguin beneficiar-se d’aquesta subvenció hauran de
manifestar el compromís d’adhesió a la xarxa d’escoles infantils públiques de
les Illes Balears que es preveu en el Projecte de decret pel qual s’estableix i
regula la xarxa pública d’escoletes i de serveis per a l’educació de la primera
infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a
l’Educació de la Primera Infància.
b)Les sol·licituds han de preveure que les places o unitats sol·licitades per
la seva creació i/o consolidació han de donar lloc a centres de primer cicle d’educació infantil que compleixin el Decret 60/2008 i que s’ajustin als criteris que
es preveuen a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.
c)Abans de què es formuli la proposta de resolució, els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant l’hisenda autonòmica.
Setè. Presentació de les sol·licituds
1.Cada Ajuntament o Consell Insular haurà de presentar una única sol·licitud en la que es recollirà el nombre de places de nova creació i consolidació, si
s’escau, per les que fa la petició.
2.La sol·licitud d’ajudes s’ha de presentar en el Registre de la Conselleria
d’Educació i Cultura, o en qualsevol dels llocs que determinen l’article 37.1 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 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.
3.Els impresos oficials de la sol·licitud i dels diferents annexos, necessaris per a poder sol·licitar la subvenció, són a disposició de les persones interessades a la seu de la Direcció General de Planificació i Centres, c/del capità
Salom, 29, 4a07004 Palma i també a la pàgina web oficial de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (http://dgplacen.caib.es).
4.Cada sol·licitud s’ha d’acompanyar amb els documents següents:
I. Generals
1.Sol·licitud de l’imprès oficial . L’ha de signar la persona que té la titularitat o la representació legal suficient de l’entitat i s’hi ha d’adjuntar l’escrit de
tramesa corresponent.
2.Còpia compulsada del document acreditatiu del nomenament del representant legal i del seu DNI.
3.Còpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
4.En cas de ser la primera vegada que l’entitat sol·licita subvenció o en cas
que hagi modificat el seu número de compte bancari, presentació de la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (model TG-002).
5.Declaració de totes les ajudes obtingudes de qualsevol ens públic pel
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mateix concepte o sol·licitades.
6.Declaració jurada o promesa de conèixer la legislació reguladora de la
concessió d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
de les obligacions que assumeixen les persones beneficiàries, en especial l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions, i també l’acceptació de conèixer que qualsevol
alteració de les condicions que es tenen en compte per concedir l’ajuda pot
donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
7.Certificat expedit pel secretari de l’entitat de l’acord de l’òrgan competent de l’entitat en el qual s’aprova la sol·licitud de l’ajuda.
8.Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social (mitjançant el corresponent certificat de la Tresoreria de la Seguretat
Social).
9.Certificat expedit per d’Agència Tributària d’estar al corrent de les obligacions davant l’Administració de l’Estat o autorització expressa a la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears perquè pugui
comprovar el compliment de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
II. Específics
a)En el cas de les places de creació, avantprojecte o projecte bàsic o executiu pressupostat des de l’1 de juliol de 2007. S’entén que les obres subvencionables són les compreses en el període indicat en aquest paràgraf, independentment que siguin obres iniciades amb anterioritat, finalitzades dins el període vigent, o no finalitzades.
b)Previsió del nombre de places per trams d’edat que pretenen crear i consolidar i configuració del centres o centres resultants.
c)En el cas de les places de consolidació, estudi econòmic i financer de
l’avantprojecte o del projecte pressupostat des de l’1 de juliol de 2007. S’entén
que les obres subvencionables són les compreses en el període indicat en aquest
paràgraf, independentment que siguin obres iniciades amb anterioritat, finalitzades dins el període vigent, o no finalitzades.
d)Compromís de posar en funcionament el centre amb la totalitat de places i de mantenir-lo en funcionament, a més de no utilitzar l’immoble per a
finalitats distintes d’aquelles que són objecte de l’ajuda, durant un període
mínim de dotze anys.
e)En el seu cas, certificat de propietat pública de l’edifici i /o del solar i
informe que justifiqui que s’ajusta a la normativa urbanística i que en el seu
moment es podrà comptar amb la llicència municipal d’obres o llicència municipal d’instal·lació, si ho exigeix la normativa vigent.
f)Certificació del secretari municipal dels edificis de propietat municipals,
sigui quina sigui la modalitat de cessió (arrendament,...) i en els que s’estan acollint de forma regular infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació
infantil. El certificat ha de incloure tots els serveis adreçats infants menors de 3
anys, siguin o no de titularitat municipal, que es desenvolupin en els edificis del
municipi. En aquest certificat hi ha de constar:
- les places ofertades a infants d’edats corresponents a primer cicle d’educació infantil amb indicacions dels trams d’edats;
-la descripció d’aquests edificis en què necessàriament hi ha de constar
l’adreça, superfície total;
-en e l cas que els serveis que es desenvolupen no siguin de titularitat
pública, descripció del vincle que l’ajuntament té amb els titulars dels serveis,
ja siguin convenis, subvencions (especificant-ne els conceptes pels que s’han
concedit i les quantitats durant l’ 2006, 2007 i 2008).
g)Certificació del secretari municipal dels edificis que no són de propietat municipal però que l’ajuntament utilitza (siguin llogats u utilitzats per qualsevol altre procés de cessió a l’ajuntament) i que acullen amb regularitat infants
d’edats corresponents al primer cicle d’educació infantil independentment de
què estiguin o no autoritzats com a centres educatius En el mateix hi ha de constar les places ofertades a infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació infantil especificant-ne el tram d’edat , la descripció d’aquests edificis en
què necessàriament hi ha de constar l’adreça, superfície total, el tipus de cessió.
h)Certificació del nombre d’infants empadronats al municipi nascuts
l’any 2005, 2006 i 2007
-Certificació del nombre d’infants que per motius del treball temporer de
les seves famílies resideixen temporalment al municipi i han nascut l’any 2005,
2006 i 2007
i)Certificació del nombre d’habitants empadronats al municipi a la data de
publicació de la present convocatòria.
j)Compromís de signatura del conveni d’adhesió a la xarxa pública d’escoletes, en cas de resultar beneficiaris de l’ajuda.
5.L’Administració pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar de manera correcta la sol·licitud.
En el cas d’expedients que ja hagi tramitat abans la Direcció General correspo-
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nent i dels quals es té constància dels antecedents que s’estableixen en aquesta
Resolució, és suficient que s’indiqui l’expedient en què es troben. No obstant
això, l’acreditació de les facultats o dels requisits ha de ser vigent en el moment
de sol·licitar l’ajuda.
Vuitè. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds han de presentar-se en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Novè. Examen de la documentació
1.Els serveis tècnics de la Direcció General de Planificació i Centres han
d’examinar les sol·licituds i la documentació adjunta per determinar si l’ajuda
sol·licitada s’adequa a l’objecte establert en aquesta Resolució.
2.Si la sol·licitud o la documentació aportada és defectuosa o incompleta,
la Direcció General de Planificació i Centres ha de requerir el sol·licitant, de
conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
perquè aporti la documentació o n’esmeni els defectes en el termini de deu dies,
i ha de fer constar que, si no ho fa, la seva petició es tindrà per desistida amb la
resolució que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de l’esmentada Llei 30/1992.
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b)Examinar, avaluar i qualificar les sol·licituds d’ajudes per a la creació
de noves places que estableix aquesta Resolució. Als efectes dels ajuts per a la
creació de noves places, es comptabilitzaran com a places existents les derivades de la consolidació a que fa referència l’apartat anterior i concedides en
caràcter provisional, tal com s’estipula a l’apartat tretzè.
Catorzè. Criteris de concessió
1.La concessió de la subvenció s’ha de regir per criteris que garanteixin
els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació.
2.Creació de Places: El criteris de repartiment dels ajuts a municipis i a
Consells que hagin sol·licitat l’ajuda per a la creació de places:
a)Criteri de distribució territorial. En aplicació dels criteris que estableix
la Llei 2/2002, de 3 d’abril, de sistema de finançament definitiu dels consells
insularsla creació de les 2.000 noves places es farà d’acord amb la següent distribució territorial:
Mallorca:
Palma:
Part Forana:

1.362
600
762

Menorca:

312

Eivissa i Formentera:
Eivissa
Formentera

326
252
74

Desè. Òrgan instructor
La Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria
d’Educació i Cultura és l’òrgan competent per instruir el procediment i fer les
propostes de resolució de concessió de subvencions.
Onzè. Funcions de l’òrgan instructor
Correspon a l’òrgan instructor dur a terme d’ofici les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades d’acord amb les quals s’ha
de dictar la resolució i en concret:
a)Determinar els participants admesos a la convocatòria.
b)Resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin amb relació a les bases
reguladores de la subvenció i la convocatòria.
c)Sol·licitar els informes de la Comissió Avaluadora.
d)Sol·licitar els informes que són necessaris per elaborar la resolució, o els
que les normes que regulen la subvenció exigeixen.
e)Preparar l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases reguladores i en l’acte de convocatòria.
f)Obrir, quan pertoqui, el tràmit d’audiència i incorporar-ne el resultat a
l’expedient.
g)Formular la proposta de resolució, en la qual s’han d’indicar les entitats
beneficiàries per a les quals es proposa la subvenció, i la quantia.
h)Dur a terme totes les actuacions que es considerin necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades segons les quals s’ha de resoldre (petició
de documentació, sol·licitud d’informes, etc.)

sempre que no se superi el nombre màxim d’unitats que preveu l’annex 2
fins que tots els municipis o consells insulars hagin vist atesa la seva sol·licitud, fins els nombres màxims que preveu l’esmentat annex 2.
b)La concessió de la subvenció a cada entitat , sempre que sigui possible, serà per unitats escolars completes d’acord amb el que hagi sol·licitat cada
una d’elles. La comptabilització de les places es farà atenent al nombre màxim
d’alumnes per unitat d’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Decret
60/2008. En els casos on estiguin previstes unitats agrupades es comptabilitzaran en el cas d’unitats 0-2 nou places i en el cas d’unitats 1-3 es comptabilitzaran catorze places.
c)Les peticions de creació de places seran valorades d’acord amb la taula
que figura a l’annex 1 i seran adjudicades a les entitats sol·licitants seguint l’ordre de major a menor puntuació assolit i tenint en compte el nombre màxim d’unitats que preveu l’annex 2.
Les peticions d’ajudes per a la creació de places que suposin creació de
centres nous seran avaluades per municipis independentment de quà la petició
s’hagi referit a la creació d’un o més centres i de què el sol·licitant sigui o no
l’ajuntament.
En cas d’empat en la puntuació assolida es prioritzarà d’acord amb el
següent ordre de preferències:

Dotzè. Comissió Avaluadora
Es crea una Comissió Avaluadora, els membres de la qual són:
a)El president, que és el director general de la Direcció General de
Planificació i Centres, o persona en qui delegui.
b)Vocals :
-El coordinador del Pla per a l’ Educació de Primera Infància.
-La cap del Departament de Planificació i Centres, o persona en qui delegui.
-Un representant de la Secretaria General.
-Secretari/ària: un funcionari de la Direcció General de Planificació i
Centres designat pel director general.
c)La Comissió Avaluadora podrà demanar l’assessorament d’un representant de cada consell insular per a l’elaboració de l’informe.
Tretzè. Funcions de la Comissió Avaluadora
La Comissió Avaluadora exerceix les funcions següents:
a)Examinar, avaluar i qualificar les sol·licituds d’ajudes per a la consolidació de les places que estableix aquesta Resolució. Emetre l’informe que ha de
servir de base per elaborar les propostes de resolució de les ajudes per a la consolidació de places a l’òrgan instructor competent.

A)Els que hagin assolit major puntuació en l’apartat 3.5 de l’annex 1, per
ser places o unitats que complementen centres que han estat inclosos en les ajudes per a consolidació de places d’aquesta convocatòria.
B) Els que hagin assolit major puntuació en l’apartat de 2 de l’Annex 1
que fa referència a l’estat del projecte.
C) Els que hagin assolit major puntuació en l’apartat 1 de l’Annex I que
fa referència al percentatge actual de places de que disposa el municipi.
D) Per sorteig, en el cas que persisteixi l’empat.
d)En cas que a una de les illes no siguin sol·licitades el total de places inicial assignades pel criteri contemplat en el punt 14. 2 a, aquestes places seran
assignades a les poblacions de la resta d’illes tenint en compte la proporció que
se’n deriva a l’esmentat punt 14..2 a.
Tot això amb excepció de les 252 places inicialment reservades a Eivissa
i de les 74 reservades a Formentera que en cas de no ser sol·licitades en totalitat s’assignaran a una o a l’altra illa. Si al conjunt d’Eivissa i Formentera no son
sol·licitades les 326 places llavors es procedirà a la distribució entre la resta
d’Illes seguint la proporció que se’n deriva de l’esmentat punt 14..2 a).
e)Les 600 places inicialment previstes per Palma només podran ser incre-
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mentades si tota la resta de municipis i consells insulars veuen ateses les seves
peticions de creació de places i resten places sense adjudicar.

4.Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per concedir
l’ajuda podrà donar lloc a la modificació de la resolució de conceció.

3. a)Consolidació de places: Les peticions d’ajudes per la consolidació de
places seran avaluades per centres d’acord amb la taula que figura a l’annex 4 i
seran adjudicades a les entitats sol·licitants seguint l’ordre de major a menor
puntuació assolit fins a adjudicar el total del pressupost previst per a cada una
de les illes.

5.La concessió de l’ajuda es pot instrumentar mitjançant la formalització
d’un conveni de col·laboració amb l’entitat receptora, en el qual s’han de fixar
els drets i les obligacions de les parts que el subscriuen, els terminis, la forma
de pagament, la justificació de les despeses i els altres aspectes que es considerin convenients.

En cas d’empat en la puntuació assolida es prioritzarà d’acord amb el
següent ordre de preferències:
A)Els que hagin assolit major puntuació per anys de funcionament del servei segons el que preveu l’apartat 5 de l’annex 4.
B)Els que hagin assolit major puntuació per estat del projecte segons el
que preveu l’apartat 4 de l’annex 4.
C)Els que hagin assolit més punts per ser places o unitats a centres que
compten ja amb unitats autoritzades segons el que preveu l’apartat 1 de l’annex
4.
D)Per sorteig, en el cas que persisteixi l’empat.
En cas que a una o vàries illes les sol·licituds presentades no arribin a
suposar el total del pressupost previst la quantitat restant serà repartida a la resta
d’illes tenint en compte la proporció que se’n deriva de la Llei 2/2002,de 3 d’abril, de sistema de finançament definitiu dels consells insulars (BOIB núm. 47
de 18 d’abril).
3.b)La comptabilització de les places es farà atenent al nombre màxim
d’alumnes per unitat, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Decret
60/2008. En els casos on estiguin previstes unitats agrupades, es comptabilitzaran en el cas d’unitats 0-2 nou places i en el cas d’unitats 1-3 es comptabilitzaran catorze places.
Quinzè. Modificació de la sol·licitud d’ajuda
En el cas que l’ajuda concedida sigui inferior a la quantitat sol·licitada, el
beneficiari podrà, dins el tràmit d’audiència previ a la proposta de resolució,
modificar la sol·licitud inicial per tal d’ajustar-se a l’import de la subvenció susceptible d’atorgament.

Dinovè. Justificació de la despesa
1.Per poder rebre l’ajuda, les entitats beneficiàries han d’haver justificat:
a)El títol de propietat del solar o l’edifici objecte de la actuació.
b)D’acord amb el calendari especificat a l’article vintè s’ha d’acreditar
que s’ha dut a terme l’activitat objecte de l’ajuda mitjançant el corresponent certificat del secretari de l’entitat. Per rebre la següent quantitat han d’haver acreditat que els fons rebuts s’han aplicat a la finalitat que va servir de fonament per
concedir la subvenció, mitjançant un certificat del secretari de la corporació que
ho acrediti, amb indicació de la data, concepte i import de les factures acreditatives de la despesa i data de pagament, així com la memòria explicativa de l’aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista.
Amb caràcter general i sense perjudici de l’aplicació de les normes contingudes 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, no s’entendrà del tot justificada l’aplicació dels fons percebuts fins que no s’hagi acreditat, com a mínim,
l’import del projecte d’actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció.
En cap cas s’admetran com a justificacions les despeses derivades de:
-modificacions del contracte
-certificacions finals d’obra
-revisions de preus
-projectes complementaris
Vintè. Obligacions de les entitats beneficiàries i terminis d’execució
A més de les obligacions que estableixen específicament les bases reguladores de la subvenció, les entitats beneficiàries estan obligades a:

Setzè. Proposta de resolució
L’òrgan instructor ha de fer la proposta de resolució de concessió (en base
a l’informe que faci la Comissió Avaluadora). Aquesta proposta s’entén acceptada pel beneficiari si en el termini de vuit dies no es fa constar el contrari La
proposta serà comunicada directament a les entitats sol·licitants i serà publicada a la pàgina WEB de la DG de Planificació i Centres.
Dissetè. Límit de les subvencions i concurrència amb altres ajudes
L’import de les subvencions regulades en aquesta Resolució no pot ser, en
cap cas, de tal quantia que de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes superi el cost efectiu de l’activitat subvencionada.
Quan l’entitat sol·licitant hagi rebut o rebi altres ajudes o subvencions del
Govern de les Illes Balears per a la construcció o consolidació i millora dels
mateixos centres o places per les que ho faci en aquesta convocatòria, les quantitats rebudes o que hagi de rebre es descomptaran de les que li correspondria
rebre per aquesta convocatòria, si escau.
No obstant això, les ajudes atorgades en virtut de la present convocatòria
són compatibles amb les que es puguin rebre d’altres administracions o ens
públics o privats, nacionals o internacionals, amb el límit del cost efectiu.
Divuitè. Resolució del procediment
1.La consellera d’Educació i Cultura, a proposta del director general de
Planificació i Centres, ha de resoldre el procediment derivat de l’aplicació d’aquesta Resolució, i ha de concedir o denegar l’ajuda sol·licitada.
2.El termini màxim per resoldre els expedients és de sis mesos comptadors des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Si després d’haver transcorregut el termini màxim establert no s’ha dictat i notificat la resolució individual expressa, s’entén desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
3.La resolució de la consellera d’Educació i Cultura, que s’ha de notificar
individualment als beneficiaris, posa fi a la via administrativa.

1.Per al cas de places de creació:
a)Comunicar a la Direcció General de Planificació i Centres l’acceptació
o la renúncia de la proposta de resolució en els termes de la resolució de convocatòria. En qualsevol cas, l’acceptació s’entendrà produïda automàticament si
en el termini de vuit dies des de la comunicació a les entitats beneficiàries no es
fa constar el contrari.
b)Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda d’acord
amb el calendari següent:
1. En un termini màxim de 6 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda : aportar el títol de propietat del solar o de l’edifici objecte de
la actuació així com l’acord que en fonamenta l’ús, d’acord amb l’objecte d’aquesta convocatòria i aprovació del projecte arquitectònic executiu.
2. En un termini màxim de 8 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda : adjudicació de les obres.
3. En un termini màxim de 12 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda: certificació d’obra on s’acrediti què està executada l’estructura o, quan es tracti de la remodelació d’un edifici, la certificació de l’afecció,
reforç i modificació de l’estructura actual.
4 En un termini màxim de 20 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda: final d’obra.
5. En un termini màxim de 22 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda: obertura del centre.
2.Per el cas de places de consolidació:
a)Comunicar a la Direcció General de Planificació i Centres l’acceptació
de la subvenció en els termes de la resolució de concessió. En el cas que l’ajuda concedida sigui inferior a la quantitat sol·licitada, el beneficiari podrà, dins
el tràmit d’audiència previ a la proposta de resolució, modificar la sol·licitud inicial per tal d’ajustar-se a l’import de la subvenció susceptible d’atorgament.
b)Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda d’acord
amb el calendari següent:
1. En un termini màxim de 6 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda: aportar el títol de propietat del solar o de l’edifici objecte de
la actuació així com l’acord que en fonamenta l’ús d’acord amb l’objecte d’aquesta convocatòria, aprovació del projecte arquitectònic executiu i del pressupost definitiu.
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2. En un termini màxim de 8 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda : adjudicació de les obres.
3. En els casos que la consolidació impliqui obres majors: en un termini
màxim de 12 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda : certificació d’obra on s’acrediti què està executada l’estructura o, quan es tracti de
la remodelació d’un edifici, la certificació de l’afecció, reforç i modificació de
l’estructura actual.
4. En un termini màxim de 20 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda :final d’obra.
5. En un termini màxim de 22 mesos comptadors des de la resolució definitiva de l’ajuda, s’ha de comptar amb l’informe de visita d’obres favorable preceptiu per a l’autorització com a centre d’educació infantil de 1r cicle i funcionament normalitzat del centre.
3.Certificar que s’ha dut a terme l’activitat objecte de l’ajuda mitjançant
els corresponent certificat del secretari de l’entitat que ho acrediti així com
acreditar que els fons rebuts com a resultat d’aquesta convocatòria s’han aplicat
a la finalitat que va servir de fonament per concedir la subvenció amb indicació de la data, concepte i import de les factures acreditatives de la despesa i data
de pagament, així com la memòria explicativa de l’aplicació dels fons rebuts a
la finalitat prevista.
4.Justificar la posada en funcionament del servei d’educació infantil de
primer cicle, realització de l’activitat per a la qual es concedeix l’ajuda i també
que s’han complert els requisits, terminis i les condicions que determinen la
concessió de la subvenció.
5.Proporcionar la informació sobre l’execució de l’activitat subvencionada que li requereixi la Direcció General de Planificació i Centres.
6.Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Direcció
General de Planificació i Centres, a les de control financer que corresponen a la
Intervenció General de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i a les que determina la legislació de la Sindicatura de Comptes.
7.Comunicar a la Direcció General de Planificació i Centres la sol·licitud
i l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol ens públic o privat, nacional o internacional. Aquesta comunicació
s’ha de fer dins del termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció
de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació
que s’hagi donat als fons percebuts.
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a)En el termini de 12 mesos comptadors des de la resolució definitiva de
l’ajuda l’administració educativa farà efectiu el pagament de la quantitat de :
2.000,00 euros per plaça concedida contra la presentació per part de l’entitat
beneficiària de la certificació d’obra on s’acrediti què està executada l’estructura o, quan es tracti de la remodelació d’un edifici, la certificació de l’afecció,
reforç i modificació de l’estructura actual, mitjançant el corresponent certificat
del secretari de l’entitat. Aquest pagament no pot ser superior a l’import justificat.
b)En el termini de 22 mesos comptadors des de la resolució definitiva de
l’ajuda: 2.000,00 euros per plaça concedida contra presentació de la part beneficiària de l’acreditació de final d’obra, mitjançant el corresponent certificat del
secretari de l’entitat i la presentació del compte justificatiu.
c)Dins el primer trimestre del 2011: 2.000,00 euros per plaça concedida
contra presentació per part de l’entitat beneficiària de l’acreditació de l’informe
favorable d’obres preceptiu per a l’autorització com a centre d’educació infantil de primer cicle i funcionament normalitzat del centre.
2.En els casos d’ajudes per a la creació de places en els que el cost efectiu no arribi als 6.000,00 euros per plaça es faran els pagaments en proporció
a l’import justificat.
3.En els casos de consolidació de places els terminis de pagament per part
de l’Administració seran:
a.En el termini de 12 mesos comptadors des de la resolució definitiva de
l’ajuda es pagarà el 33,33% de la quantia de l’ajut concedit contra presentació
per part de l’entitat beneficiària de l’acreditació de l’aprovació del projecte
davant l’administració educativa, l’adjudicació de les obres i si escau, certificació d’obra on s’acrediti què està executada l’estructura o, quan es tracti de la
remodelació d’un edifici, la certificació de l’afecció, reforç i modificació de
l’estructura actual. Aquest pagament no pot ser superior a l’import justificat.
b. En el termini de 20 mesos comptadors des de la resolució definitiva de
l’ajuda es pagarà el 33,33 % de l’ajuda concedida contra presentació per part
de l’entitat beneficiària de l’acreditació de final d’obra i la presentació del
compte justificatiu.
b.Dins el primer trimestre de 2011 es pagarà el 33,33% de l’ajuda concedida contra presentació per part de l’entitat beneficiària de l’acreditació de l’informe favorable d’obres preceptiu per a l’autorització com a centre d’educació
infantil de primer cicle i funcionament normalitzat del centre.
4.En els casos d’ajudes per a la consolidació en els que el cost efectiu justificat sigui inferior a la quantia de l’ajuda concedida, es faran les compensacions necessàries per tal d’ajustar-se al cost efectiu en els dos darrers terminis.
Vint-i-dos. Revocació de les ajudes concedides

8.Estar, abans de fer-se el pagament de la subvenció, al corrent de les obligacions amb la hisenda estatal i de la comunitat autònoma, com també de les
obligacions amb la Seguretat Social.
9.En el cas de les ajudes per a creació, fer constar, de manera expressa, el
suport del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Educació, Política
Social i Esport en informacions, convocatòries públiques, cartells informatius
de l’obra així com a mantenir, durant un mínim de 10 anys, la dita informació
en lloc públic visible dels centres educatius de nova creació que en resultin de
l’ajuda d’aquesta convocatòria.
10.En el cas de les ajudes per a consolidació de places fer constar, de
manera expressa, el suport del Govern de les Illes Balears en informacions,
convocatòries públiques, cartells informatius de l’obra així com a mantenir,
durant un mínim de 10 anys, la dita informació en lloc públic visible dels centres educatius que hagin consolidat places comptant amb l’ajuda d’aquesta convocatòria.
11. Deixar constància, en la comptabilitat o en els llibres de registre, de la
percepció i l’aplicació de la subvenció i, en cas de no tenir obligació de dur-ne
en la documentació que la substitueix, d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que hi sigui aplicable.
12.Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets 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 l’acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitat percebudes indegudament.
Vint-i-tres. Reintegrament de les ajudes concedides
1.D’acord amb el que disposen l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005 i
l’article 13 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005,
pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats que ha rebut el beneficiari i l’exigència, si n’és el cas, 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 que estableix, l’article 44 del Decret legislatiu
2/2005.
2.El procediment de reintegrament s’ha d’iniciar d’ofici per resolució de
l’òrgan competent i s’ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici
de les particularitats que s’estableixen en el Decret legislatiu 2/2005, en les disposicions reglamentàries de desplegament i en la legislació de finances.
3.Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigibles per la via de constrenyiment.

Vint-i-un. Terminis del pagament de la subvenció
Vint-i-quatre. Règim d’infraccions i sancions
El pagament de les subvencions s’ha de fer efectiu pel 100% de la quantitat concedida una vegada presentada la justificació especificada en aquesta
convocatòria.
1.En els casos de creació de places els terminis de pagament per part de
l’administració seran:

L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dóna lloc a
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert en el Decret legislatiu
2/2005.
Vint-i-cinc. Inspecció
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D’acord amb el que disposa aquesta Resolució, les subvencions que concedeix la conselleria d’Educació i Cultura s’han de sotmetre a la inspecció
corresponent, segons la normativa legal vigent que hi sigui d’aplicació.
Vint-i-sis. Publicació

Palma, 31 de juliol de 2008
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1.- NOMBRE MÀXIM D’UNITATS A QUÈ FA REFERÈNCIA EL PUNT
14.2. A i el 14.2.C
1
2
3

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat; o recurs contenciós
administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 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’aquesta Resolució.

07-08-2008

4

Municipis de menys de 2.500 habitants
Municipis de 2.500 habitants o més però de menys de
4.000 habitants
Municipis de 4.000 habitants o més però de menys de
7.000 habitants
Municipis de 7.000 habitants o més

2 unitats
3 unitats
5 unitats
6 unitats

2.- Assignació d’ajuda per la creació de places de primer cicle d’educació
infantil
- Amb excepció del municipi de Palma, no es concediran ajudes als municipis per la creació de places per més unitats que les ressenyades com màxim
fins que hagi sigut atesa les sol·licituds de creació de places a tots els municipis de la Comunitat Autònoma fins el límit assenyalat .
Un cop atesa la sol·licitud de creació de places a tots els municipis amb el
límit establert en el punt anterior es procedirà a la concessió de les places pendents seguint el mateix criteri: per illes d’acord amb la proposició del punt 14.
a). 2 i ordre de major a menor puntuació.

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

ANNEX 3
Característiques dels centres resultants de la subvenció

ANNEX 1
Taula puntuació de les sol·licituds de creació de places

1.Tret dels municipis de menys de 2.500 habitants la resta de centres hauran de ser complets i, per tant, oferir places de totes les edats corresponents.

1
Puntuació per percentatge actual del total de places, independentment
de que estiguin o no autoritzades, per a infants menors de tres anys de primer
cicle d’educació infantil de titularitat publica o ubicades a edificis de propietat
pública o en relació al nre. d’infants de les edats corresponents empadronats
al municipi on es proposa la creació de places
6% o menys
200
Més del 6 % fins el 12 %, inclòs
100
Més del 12 % fins 18 %, inclòs
50
Més del 18 %
25

2.En el cas de centres de més de tres unitats no podran tenir més de dues
unitats per cada tram d’edat fins a oferir-ne dues per cada tram.

2
Estat del projecte (no es podran sumar els diferents supòsits en aquest
apartat)
2.1
Disposar d’un solar ja assignat / reservat per aquest ús per acord de
ple o de qui correspongui en el seu lloc.
25
2.2
Disposar d’un solar ja assignat / reservat per aquest ús per acord de
ple o de qui correspongui en el seu lloc i disposar d’un projecte bàsic amb
informe favorable de la Conselleria d’Educació i Cultura.
40
2.3
Disposar d’un solar ja assignat / reservat per aquest ús per acord de
ple o de qui correspongui en el seu lloc i disposar d’un projecte executiu amb
informe favorable de la Conselleria d’Educació i Cultura.
50

2

3
Circumstàncies especials
3.1
Unitats de primer cicle que estan concebudes dins un projecte de centre escolar amb segon cicle d’educació infantil el qual estigui previst construir
dins el Pla d’Infrastructures de la Conselleria d’Educació i Cultura de l’any
2008 o 2009.
100
3.2
Centres o unitats de primer cicle d’educació infantil que hagin estat
inclosos pels municipis en el Pla d’Infraestructures i que la proposta hagi estat
acceptada pel corresponent consell insular pel 2008
100
3.3
Unitats de primer cicle d’educació infantil i que la seva construcció
formi part de projectes aprovats de construcció de serveis/edificis municipals i
que les esmentades unitats corresponents a l’escola infantil no superin el 45 %
del cost total del projecte.
100
3.4
Unitats de primer cicle d’educació infantil que formin part de projectes aprovats de construcció de serveis/serveis municipals i que les esmentades unitats corresponents a l’escola infantil superin el 45 % i no arribin al
60 % del cost total del projecte.
50
3.5
Unitats o places de nova creació que formin part de centres pels que
s’ha demanat en aquesta mateixa convocatòria la consolidació de places
d’escoles infantils de 1er cicle i que hagin estat inclosos en l’informe de proposta de resolució favorable de la present convocatòria previst en el punt tretzè.a
3.5.A Si les places de nova creació no superen el 25% de les places totals
resultants en el centre
200
3.5.B Si les places de nova creació suposen més del 25 % i menys del 50 %
del total de places resultants en el centre
100
ANNEX 2

ANNEX 4
Taula puntuació per consolidació de places
1

Places que complementen centres autoritzats
Consolidació de places o unitats a centres que ja comptin amb unitats
autoritzats.
200
Edifici (màxim 150 punts)
Petició de consolidació que suposi la millora per l’autorització d’edificis/espais de propietat municipal que en l’actualitat ja estiguin destinats a
atendre infants menors de tres anys de forma regular.
150
Petició de consolidació que suposi la millora per l’autorització d’edificis/espais de propietat municipal que en l’actualitat ja estiguin destinats a
serveis educatius reglats.
100
3
Circumstàncies especials
3.1
Unitats de primer cicle que estan concebudes dins un projecte de centre escolar amb segon cicle d’educació infantil el qual estigui previst construir
dins el Pla d’Infrastructures de la Conselleria d’Educació i Cultura de l’any
2008 o 2009.
200
3.2
Centres o unitats de primer cicle d’educació infantil que hagin estat
inclosos pels municipis en el Pla d’Infraestructures i que la proposta hagi estat
acceptada pel corresponent Consell Insular pel 2008.
100
3.3
Unitats de primer cicle d’educació infantil i que la seva construcció
formi part de projectes aprovats de construcció de serveis/edificis municipals i
que les esmentades unitats corresponents a l’escola infantil no superin el 45 %
del cost total del projecte.
100
3.4
Unitats de primer cicle d’educació infantil que formin part de projectes aprovats de construcció de serveis/serveis municipals i que les esmentades unitats corresponents a l’escola infantil superin el 45 % i no arribin al
60 % del cost total del projecte.
50
4
Estat del projecte no es podran sumar els diferents supòsits en aquest
apartat)
4.1
Disposar d’un solar o edifici ja assignat / reservat per aquest ús per
acord de ple o de qui correspongui en el seu lloc.
40
4.2
Disposar d’un solar o edifici ja assignat / reservat per aquest ús per
acord de ple o de qui correspongui en el seu lloc i disposar d’un projecte bàsic
amb informe favorable de la Conselleria d’Educació.
60
4.3
Disposar d’un solar o edifici ja assignat / reservat per aquest ús per
acord de ple o de qui correspongui en el seu lloc i disposar d’un projecte executiu amb informe favorable de la Conselleria d’Educació.
80
5
ANYS DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI (màxim 200 punts)
5.1
En cas de serveis que atenen de forma regular infants menors de tres
anys que a data de publicació d’aquesta convocatòria siguin de titularitat
municipal: Per cada any complert de funcionament de les unitats/places a con-
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solidar a comptar fins la data de publicació d’aquesta convocatòria.
- És necessari aportar documentació que ho validi.
20
5.2
En cas de serveis que a data de publicació d’aquesta convocatòria no
siguin de titularitat municipal però estiguin ubicats en edificis o espais de
propietat pública: Per cada any complert de funcionament de les unitats o
places a consolidar a comptar fins la data de publicació d’aquesta convocatòria.
- Es necessari aportar documentació que ho validi.

10

ANNEX 5
Sol·licitud convocatòria ajuts als ajuntaments i/o Consells Insulars per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT………………………………..
Nom o raó social……………………………………………………………
Adreça (1)…………………………………………………………………..
Telèfon …………………………………………………………………….
Localitat …………………..…. .…………….……. Codi Postal …………
Província……………………………………………………………………
DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL O APODERAT/ADA
Nom………………………………………………………………………..
DNI/NIF……………………………………………………………………
Adreça…………………………………………………..…………………
Càrrec………………………………………………………………………
Localitat……………………………………. Codi Postal………………..
Província…………………………………………………………………..
(1)En cap cas no es pot consignar com a adreça un apartat de correus.
La persona que signa aquesta sol·licitud, en nom de l’entitat que representa,
declara que són certes les dades que apareixen en aquesta sol·licitud i en la
documentació que s’hi adjunta.
…………………, …………………..de……………………..de 200…
(Signatura)

07-08-2008
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ANNEX 6
Autorització a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears perquè pugui demanar dades a l’Agència Tributària que acreditin que
s’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (concessió d’ajudes i subvencions)
La persona que signa aquest document autoritza la Conselleria d’Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears per sol·licitar de l’Agència Estatal de
l’Administració tributària les dades referents al compliment de les seves obligacions tributàries, amb la finalitat d’acreditar els requisits establerts per obtenir,
percebre i mantenir la subvenció i/o ajuts per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents als exercicis 2009, 2010 i
2011 atès el que disposa l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, pel que fa a les
obligacions dels beneficiaris.
Aquesta autorització solament té validesa a l’efecte del reconeixement,
seguiment i control de la subvenció i/o ajuda abans esmentada, en aplicació del
que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, que es manté
vigent després de l’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permeten, amb
l’autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que
necessita l’Administració pública per al desenvolupament de les funcions que li
són pròpies.
A.DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
LLINATGES I NOM/RAÓ SOCIAL:
NIF:
SIGNATURA (per persones físiques)
B.DADES DE DEL REPRESENTANT LEGAL
LLINATGES I NOM:
ACTUA EN QUALITAT DE:
NIF:
SIGNATURA
………………………..,……… de……………………… de 200…….
(signatura)
NOTA: Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant
un escrit adreçat a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
ANNEX 7
Declaració responsable
(1)………………………………………………………………….……, amb
DNI……………………….., en nom entitat sol·licitant ………....…...........
………………………………….…….. i amb NIF ………………………...
Declar sota la meva responsabilitat, en relació amb el procediment per a l’obtenció de subvencions , convocat per Resolució de la Consellera d’Educació i
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Cultura de ……de…………………..de 2008, el següent:
1. Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Administració de l’Estat.
2. Que estic al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
3. Que conec i no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari dels prevists a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
A més, declar que (marcau l’opció en la que us trobau):
(
) No percep cap altra ajuda pel mateix concepte d’altres institucions
públiques o privades.
( ) Percep ajudes pel mateix concepte en la quantitat de ………….. euros
mensuals/anuals (aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies
hàbils des de la sol·licitud o obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat dels fons percebuts).
Palma, ……………..de………………………de 200…..
(signatura)
(1)Nom i llinatges del representant legal entitat sol·licitant
ANNEX 8
ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ …………………
………………..………………………………….......................………….
ATORGADA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
.............................................................................................................…......
(1)………………….................……………, amb DNI …………..………,
en nom de l’entitat sol·licitant .......……………………………………….. i amb
NIF……………….............
EXPÒS:
Que segons 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 l’article 9 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de
març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en matèria d’Educació i Cultura, és obligació dels beneficiaris comunicar a l’òrgan competent l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de la proposta de concessió.
D’acord amb això,
DECLAR:
Que és la meva voluntat acceptar la proposta de subvenció
de……………………..€, en els termes de Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 31 de juliol de 2008, per la qual es convoquen les ajudes
per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents al exercicis 2009, 2010 i 2011 (BOIB núm.………, de
……….de……….………de 2008).

07-08-2008

dret dels professionals a progressar de manera individualitzada com a reconeixement al seu desenvolupament professional quant a coneixements, experiència
i assoliment dels objectius de l’organització en què presten servei.
2. L’article 37 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les
professionals sanitàries, estableix les normes generals del desenvolupament
pofessional. El punt 2 d’aquest article preveu que el reconeixement del desenvolupament professional ha de ser públic i amb atribució expressa del grau assolit per cada professional en l’exercici conjunt de les funcions que li són pròpies.
3. El 3 de juliol de 2006 es va signar l’Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat sobre el sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera
professional del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2006 (BOIB núm.
189/2006, de 30 de desembre), l’àmbit d’aplicació del qual ha estat modificat
posteriorment mitjançant successius acords ratificats pel Consell de Govern.
L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 25 de maig de 2007, ratificat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2008 (BOIB. núm.
14/2008, de 29 de gener), inclou en l’àmbit d’aplicació del model de carrera professional del Servei de Salut el personal llicenciat i diplomat sanitari amb plaça
fixa en qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de Salut que ocupi una
plaça en el Servei de Salut de les Illes Balears i al qual no li sigui aplicable el
sistema de carrera professional del servei de salut d’origen.
4. Mitjançant la Resolució de 21 d’abril de 2008 (BOIB del 10/05/2008),
es publicà la convocatòria per a accedir a la fase d’implantació del model de
carrera professional per al personal esmentat.
5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, comprovades las
peticions presentades i fent ús de les competències que m’ha delegat la
Consellera d’Interior mitjançant Resolució de 31 de març de 2008 (B.O.I.B.
núm. 60 de 3 de maig de 2008, correcció d’errades), dict la següent:
RESOLUCIÓ
1.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos en carrera professional de personal estatutari amb plaça fixa en qualsevol servei integrat en el
Sistema Nacional de Salut que ocupi una plaça en el Servei de Salut de les Illes
Balears i al qual no li sigui aplicable el sistema de carrera professional del servei de salut d’origen en la que consta: DNI, Llinatges i nom, grup de titulació,
nivell reconegut. La llista s’adjunta com Annex I.
2.- Aprovar la llista provisional d’aspirants exclosos en carrera professional de personal estatutari esmentat en la que consta: DNI, Llinatges i nom, grup
de titulació i motius de la exclusió. La llista s’adjunta com Annex II.
3.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
a la pagina web http:// ib-salut.caib.es.
Contra aquesta resolució provisional, les persones interessades podran
formular al·legacions -que no tindran caràcter de recurs- en el termini de deu
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. Les al·legacions formulades contra la resolució provisional es
resoldran a la resolució definitiva de la convocatòria, que se publicarà de la
mateixa manera que la provisional.
Palma, 16 de juliol de 2008.
Josep M. Pomar Reynés
Per delegació de la Consellera d’Interior (BOIB núm. 60/08)

Palma, ………de…………………….de 200……..
ANNEX I
LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS

(signatura)
(1) Nom i llinatges del representant legal de l’entitat

—o—

DNI
16248526-S
33966744-E
43116577-H

Antecedents
1. L’article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut, preveu establir mecanismes de carrera
professional per al personal dels seus serveis de salut, la qual cosa suposarà el

Llinatge2
Encinar
Ventura
Achtel

Nom
Maria Yolanda
Mercedes
Natalia

titulació nivell inicial
Diplomat
4
Llicenciat
1
Llicenciat
2

ANNEX II
LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 13899
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual s’aproven les llistes provisionals d’admesos i
exclosos en el sistema de carrera professional del personal amb
plaça fixa en qualsevol servei integrat en el Sistema Nacional de
Salut que ocupi una plaça en el Servei de Salut de les Illes
Balears i al qual no li sigui aplicable el sistema de carrera professional del servei de salut d’origen.

Llinatge1
Fernandez
Garcia-Amorena
Feuerbach

DNI
37731576-F

Llinatge1 Llinatge2
Segura Llombart

Nom titulació
Gloria Diplomat

motius exclusió
no tenir plaça en qualsevol
servei de salut distint del
Ib-salut (base segona,
punt 1.a)

Palma, 16 de juliol de 2008
El director general del Servicio de Salut
Josep M. Pomar Reynés.

—o—

