Núm. 132
28 d'octubre de 2017
Fascicle 175 - Sec. III. - Pàg. 34862

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

11914

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d'octubre de 2017 per la qual es concedeixen
ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals,
organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre
durant el curs 2017-2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/132/992513

Fets
1. El 13 de juliol de 2017 es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2017 per la qual es
convocaren ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no
governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2017-2018 (BOIB núm. 85).
2. El crèdit disponible màxim destinat als ajuts que s’han de distribuir en aquesta convocatòria és de 0 euros en el pressupost per a
l’exercici 2017 i de 948.750,00 euros per a l’exercici 2018 a càrrec dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. La distribució del pressupost de l’any 2018 per partides pressupostàries és la següent:
13901 421G11 48000 00: 698.750,00 euros
13901 421G11 46000 10: 50.000,00 euros
13901 421G11 46000 11: 50.000,00 euros
13901 421G11 46000 20: 50.000,00 euros
13901 421G11 46000 30: 50.000,00 euros
13901 421G11 46000 40: 50.000,00 euros
3. L’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i l’Acord de Consell de Govern de 30 de juny pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2017 inclouen la possibilitat d’atorgar els ajuts econòmics esmentats.
4. La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de forma motivada i amb fonament en l’informe de la
Comissió Avaluadora, va signar el dia 9 d’agost de 2017 la proposta de resolució provisional de concessió i de denegació dels ajuts,
amb la llista d’entitats beneficiàriesproposades per a l’atorgament de la subvenció, que es va publicar a la pàgina web <
http://formacioprofessional.caib.es> el mateix dia.
5. Les entitats interessades no presentaren cap al·legació.
6. El 18 d’agost de 2017 l’entitat Amadip Esment Fundació va presentar la renúncia als ajuts econòmics per dur a terme el programa de
qualificació inicial d’Auxiliar de cuina, modalitat PQIE, i el programa d’Auxiliar de serveis de restauració, modalitat PQIE.
7. El 22 d’agost de 2017, en aplicació de l’apartat 6.5 de la convocatòria d’ajuts econòmics previst per al supòsit de renúncia voluntària
(BOIB núm. 85 de 13 de juliol de 2017), i considerant així mateix l’annex 2 de la proposta de Resolució provisional del dia 9 d’agost
de 2017, es proposa a les dues entitats següents, excloses a la Resolució provisional esmentada per manca de crèdit suficient,
l’acceptació dels ajuts:
a. Ajuntament de Santa Eulària des Riu, PQI d’Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, opció 2.
b. Associació per a la Formació i Ocupació de Llevant (AFOL), PQI d’Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtics, opció 2.
8. El dia 29 d’agost de 2017, a les 12.00 h, es va publicar la proposta de resolució definitiva al web
<http://www.formacioprofessional.caib.es>.
9. La proposta de resolució definitiva s’eleva al conseller una vegada que les entitats beneficiàries que s’hi proposen hagin acceptat
expressament o tàcitament la subvenció.
10. Totes les entitats beneficiàries que es proposaren varen acceptar tàcitament la subvenció, ja que transcorreguts vuit dies hàbils des de
la publicació de la proposta de resolució definitiva no varen fer constar el contrari, tal com indica l’article 14.2 de l’annex 1 de la
convocatòria.
11. El dia 5 d’octubre de 2017 es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’octubre de 2017 per la qual es va
modificar la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per
desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions
professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2017-2018 (BOIB núm. 122).
12. El dia 18 d’octubre de 2017 l’entitat Fundació Projecte Jove va presentar la renúncia a l’ajut econòmic per dur a terme el programa
de qualificació inicial d’Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions, modalitat PQI.
13. Les entitats que es proposen com a beneficiàries de l’ajut estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, de les
obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i de les obligacions amb la Hisenda autonòmica.
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Fonaments jurídics
1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de
desembre).
2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2
d’octubre).
3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma (BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003).
4. El 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).
5. 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 (BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009).
6. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per
desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions
professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2017-2018 (BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017) .
7. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’octubre de 2017 per la qual se modifica la Resolució del conseller
d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2017 por la qual se convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de
qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim
de lucre durant el curs 2017-2018 (BOIB nº 122, de 5 d’octubre de 2017).
Per tot això, d’acord amb el punt 15 de l’annex 1 de la convocatòria esmentada, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat, dict la següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/132/992513

Resolució
1. Concedir a les corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre
especificades en l’annex 1 els ajuts que hi consten i que han sol·licitat per desenvolupar els programes de qualificació inicial que hi
figuren.
2. Condicionar la concessió dels ajuts a què fa referència l’apartat anterior al compliment efectiu de les obligacions assumides per les
entitats beneficiàries, d’acord amb la convocatòria i la normativa reguladora dels ajuts i les subvencions públiques.
3. La concessió de la subvenció està sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adient i suficient en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per finançar el compliment de l’obligació.
4. Adscriure les corporacions locals, les organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de
lucre, per tal de desenvolupar els programes de qualificació inicial durant el curs 2017-2018, als centres educatius que s’indiquen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució a l’efecte de custòdia de les actes finals i dels expedients acadèmics de l’alumnat una vegada finalitzat
el programa.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Universitat en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
amb 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 publicar-se, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 23 d’octubre de 2017
El conseller,
Martí X. March Cerdà
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ANNEX 1
Relació d’entitats beneficiàries. Curs 2017-2018
Pressupost
Entitat

CIF

Programa

Quantia
Import sol·licitat

aprovat

atorgada

AMADIBA

G07758667

PQIE d’Auxiliar de serveis de restauració

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

G07794910

PQI d’Auxiliar de perruqueria

49.999,10 €

49.999,10 €

49.999,10 €

Ajuntament de Calvià

P0701100J

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Fundació

per

a

Persones

amb

Discapacitat Illa de Menorca

G57505885

PQI d’Auxiliar de manteniment d’electromecànica
de vehicles
PQIE d’Auxiliar de cuina
PQI d’Auxiliar en vivers, jardins i centres de

Fundació Nous Vents

G57390320

Ajuntament de Santa Eulària des Riu

P0705400J

PQI d’Auxiliar de serveis de restauració

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Ajuntament de Son Servera

P0706200C

PQI d’Auxiliar de serveis de restauració

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

G57734816

PQI d’Auxiliar de serveis de restauració

49.950,00 €

49.950,00 €

49.950,00 €

Associació Aula Cultural

G07444086

PQI d’Auxiliar d’activitats de comerç

40.349,00 €

40.349,00 €

40.349,00 €

Ajuntament d’Alcúdia

P0700300G

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Associació per la Formació i Ocupació
de Llevant (AFOL)

jardineria

PQI d’Auxiliar de manteniment d’elements
estructurals i de recobriment de superfícies
d’embarcacions esportives i d’esbarjo
Germanes de la Caritat de Sant Vicenç
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de Paül. Naüm. Projecte Socioeducatiu

R0700696H

PQI d’Auxiliar de lampisteria i climatització
domèstica

Col·legi La Purísima

R0700095C

Ajuntament de Llucmajor

P0703100H

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

G07794910

PQI d’Auxiliar d’estètica

49.999,10 €

49.999,10 €

49.999,10 €

AMADIBA

G07758667

PQI d’Auxiliar de serveis de restauració

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Ajuntament de Calvià

P0701100J

PQI d’Auxiliar de perruqueria

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Ajuntament de Santa Eulària des Riu

P0705400J

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

49.950,00 €

49.950,00 €

49.950,00 €

Associació per la Formació i Ocupació
de Llevant (AFOL)

G57734816

PQIE d’Auxiliar de reprografia
PQI d’Auxiliar de manteniment d’electromecànica
de vehicles

PQI d’Auxiliar de muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics
PQI d’Auxiliar de muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics

ANNEX 2
Adscripció dels programes de qualificació inicial a centres educatius Curs 2017-2018
Entitat

Programa

Centre d’adscripció

Població

AMADIBA

Auxiliar de serveis de restauració

IES Juníper Serra

Palma

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

Auxiliar de perruqueria

IES Francesc de Borja Moll

Palma

IES Son Ferrer

Calvià

IES Biel Martí

Ferreries

Ajuntament de Calvià

Fundació per a Persones amb Discapacitat

Auxiliar de manteniment d’electromecànica de
vehicles
Auxiliar de cuina
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Entitat

Programa

Centre d’adscripció

Població

Fundació Nous Vents

Auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria

IES Josep Sureda i Blanes

Palma

Ajuntament de Santa Eulària des Riu

Auxiliar de serveis de restauració

IES Balàfia

Sant Joan de Labritja

Ajuntament de Son Servera

Auxiliar de serveis de restauració

IES Son Servera

Son Servera

Auxiliar de serveis de restauració

IES Manacor

Manacor

PQI d’Auxiliar d’activitats de comerç

IES Emili Darder

Palma

IES Alcúdia

Alcúdia

Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica

IES Son Pacs

Palma

PQI d’Auxiliar de reprografia

IES Josep Maria Llompart

Palma

IES Llucmajor

Llucmajor

Associació per la Formació i Ocupació de
Llevant (AFOL)
Associació Aula Cultural

PQI d’Auxiliar de manteniment d’elements
Ajuntament d’Alcúdia

estructurals i de recobriment de superfícies
d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
Naüm. Projecte Socioeducatiu
Col·legi La Purísima

Ajuntament de Llucmajor

vehicles

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

Auxiliar de tècniques d’estètica

IES Francesc de Borja Moll

Palma

AMADIBA

Auxiliar de serveis de restauració

IES Juníper Serra

Palma

Ajuntament de Calvià

PQI d’Auxiliar de perruqueria

IES Son Ferrer

Calvià

IES Balàfia

Sant Joan de Labritja

IES Manacor

Manacor

Ajuntament de Santa Eulària des Riu

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/132/992513

Auxiliar de manteniment d’electromecànica de

PQI d’Auxiliar de muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics

Associació per la Formació i Ocupació de

Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes

Llevant (AFOL)

microinformàtics
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