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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.
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.
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.
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.
Palma, 26 d’abril de 2011
La consellera de Turisme i Treball, Presidenta del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears
Joana M. Barceló Martí
ANNEX I BEQUES PER L’OCUPACIÓ (concessions)
Acció formativa: INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES EN
EDIFICIS
Hores 200
Número: BPO-0004/11
Centre de formació CIFP JOAN TAIX
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LLINATGES

NOM

DNI/NIE

ASBAGHI
ZERBOUT
ASENJO BORRON
ZANOGUERA MARTORELL
CHANTAH
JIAR
PUJADAS SANS
PINA SOTOS
DARKO
IKEN
GARCIA RAMIREZ
MATEO DIPRE
LLULL MENDOZA
PIZA COLL
EXPOSITO MARTINEZ

NOURREDDINE
SAID
JOSE MANUEL
IÑIGO
MOHAMED
YOUNESS
JUAN
JOSE CARLOS
STEPHEN
ALI
DANIEL
RAFAEL
JOSE MIGUEL
PEDRO PASCUAL
LUIS

X4763638Q
X9289445K
43044414Y
34065901A
X4187671S
X2522679Q
78217586Z
43190585N
X3083984Y
X3391989H
43162980F
X9783595Q
41521192M
43005912Y
43017729R
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9969
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 d’abril de 2011
per la qual s’estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l’horari escolar a les escoles infantils públiques de primer
cicle d’educació infantil
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació ordena l’etapa d’educació infantil en el capítol I del Títol I.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
2/1983, de 25 de gener, i reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
estableix a l’article 36.2 que d’acord amb el que disposa l’article 27 i el núm. 30
de l’article 149 de la Constitució en matèria d’ensenyament, correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament
legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota l’extensió i els nivells, graus,
modalitats i especialitats.
L’article 17.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears disposa que les
administracions públiques, segons la Carta de Drets Socials, han de vetllar en
tot cas perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i han de garantir que ho facin en igualtat de condicions. A aquests efectes, s’ha de garantir la
conciliació de la vida familiar i laboral.
El Decret 60/2008, de 2 de maig pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, a l’article 16 referit al
calendari i l’horari dels centres de titularitat pública, fixa que els centres han
d’oferir els seus serveis de manera regular, continuada i sistemàtica, amb freqüència diària i amb un mínim de 5 dies a la setmana, a grups estables d’infants,
durant 10 o més mesos a l’any amb excepció del que es preveu a la disposició
addicional sisena d’aquest Decret. Així mateix, diu que cada escola ha d’establir un horari específic per al temps d’adaptació dels infants que assisteixen per
primera vegada a l’escola, que els horaris d’entrada i sortida han de ser flexibles, dins els marges que permetin el funcionament estable de cada grup d’infants, i que els centres han d’aprovar per a cada curs acadèmic la programació
dels serveis educatius, tot respectant els límits establerts en els apartats anteriors.
La disposició addicional sisena d’aquest mateix Decret preveu l’adaptació
del temps anual de funcionament d’alguns centres de titularitat pública de manera que, excepcionalment, s’autoritzaran centres o unitats de primer cicle d’educació infantil que ofereixin els seus serveis de manera regular, continuada i sistemàtica, amb freqüència diària i amb un mínim de 5 dies a la setmana, a grups
estables d’infants, durant menys de 10 mesos i un mínim de 5 mesos a l’any,
sempre que compleixin la resta de requisits que estableix l’article 16 en els punts
1 a, 1 b i 2, i que ho justifiquin suficientment.
El Decret 71/2008, de 27 de juny estableix el currículum de l’educació
infantil a les Illes Balears.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de maig de 2002 per la
qual es regulen la jornada i l’horari escolar als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial, no distingeix entre els centres públics d’educació infantil de
primer cicle i els de segon cicle.
La majoria de les escoles infantils públiques de primer cicle són de titularitat municipal o d’altres entitats locals. Aquests titulars, així com els docents
que hi treballen o en porten la gestió estan en contacte directe amb la població
interessada i han de tenir reconeguda la seva capacitat d’incidir en aquesta
dimensió que, en el cas del primer cicle d’educació infantil, no té a veure només
amb la tria de la modalitat de la jornada sinó, també, amb la durada i els serveis
que inclou.
Per tant, el que estava previst a l’Ordre esmentada, de 21 de maig de 2002,
a hores d’ara no garanteix un marc prou específic per a la regulació de la jornada i l’horari de les escoles infantils públiques de primer cicle per combinar adequadament el compliment dels objectius educatius establerts per a aquest cicle
amb la conciliació familiar i laboral.
Per això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict
la següent:
ORDRE

—o—
Article 1
Finalitat i àmbit d’aplicació
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Aquesta Ordre té com a finalitat establir pautes per a la regulació de la jornada i l’horari escolar en les escoles infantils públiques de primer cicle de l’àmbit de gestió de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Abast de la jornada escolar
1. La jornada escolar comprèn totes aquelles activitats que es desenvolupen des que els infants entren a l’escola, moment d’acollida, fins que en surten,
moment de recollida, incloent-t’hi els moments d’alimentació, higiene i descans. Pel fet que es tracta d’una educació integral de l’infant, la totalitat de la
jornada escolar s’ha de considerar educativa.
2. La totalitat de la jornada escolar s’ha d’ajustar al que està previst en el
projecte educatiu de cada centre.
3. El centre pot preveure diferents jornades al llarg del curs escolar en funció de l’estacionalitat, per trams d’edat i/o per al període d’adaptació.
Article 3
Horari
1. L’horari ha de contemplar tota la jornada escolar.
2. Els centres han de distribuir l’horari de forma flexible, tenint en compte les característiques educatives d’aquesta etapa, d’acord amb la necessària
coherència metodològica i la continuïtat en les activitats i situacions diverses.
3. El centre, un cop analitzades les necessitats pedagògiques i tingudes en
consideració les demandes de la comunitat educativa, ha d’informar de l’horari
les famílies.
4. En qualsevol cas, els horaris s’han de fer públics abans d’iniciar el procés d’admissió dels alumnes i s’han de notificar a la Conselleria d’Educació i
Cultura a través de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
5. El centre ha de respondre durant la permanència dels infants a totes les
seves necessitats, incloses les necessitats alimentaries. Per als nadons, s’han
d’adaptar a les necessitats nutricionals de cada infant i, per a la resta d’infants,
no es pot superar el període de 4 hores continuades sense una ingesta completa adaptada a les necessitats nutricionals dels infants d’aquestes edats.
Article 4
Competències
1. L’establiment de la jornada escolar i de l’horari, pel que fa al temps d’obertura i funcionament del centre, és decisió del titular del centre, oït el consell
escolar.
2. La disponibilitat de les instal·lacions i els espais del centre durant el
temps previst de funcionament de l’activitat escolar és competència del titular
del centre, oït el consell escolar.
3. El titular del centre, oït el consell escolar, és qui defineix les hores i les
condicions en què les instal·lacions del centre han de romandre obertes i a disposició de les famílies amb infants de 0-3 anys, per a la posada en marxa d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de
les famílies.
Article 5
Personal del centre
1. El centre ha de disposar, com a mínim, del nombre de professionals
qualificats previst a l’article 12 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil,
d’acord amb les ràtios previstes, durant tot el temps de permanència dels menors
a l’escola d’educació infantil.
2. El titular del centre pot considerar horari lectiu, als efectes de dedicació dels docents, les activitats i els serveis i programes per a l’enfortiment de les
capacitats educatives de les famílies.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin
al que disposa aquesta Ordre i, expressament, l’Ordre del conselleria
d’Educació i Cultura de 21 de maig de 2002 per la qual es regula la jornada i
l’horari escolar als centres públics d’educació infantil, d’educació primària i
d’educació especial en l’àmbit dels centres públics de primer cicle d’educació
infantil, en allò que correspon al primer cicle d’educació infantil.
Disposició final primera
Es faculta la directora general de Planificació i centres perquè dicti les instruccions que calguin per executar aquesta Ordre.

07-05-2011
Disposició final segona

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 d’abril de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 9849
Acord del Consell de Govern de dia 29 d’abril de 2011 pel qual
es crea l’escola infantil de primer cicle EI Puigpunyent de titularitat de l’Ajuntament de Puigpunyent
Amb data 13 d’octubre de 2009, l’Ajuntament de Puigpunyent va signar
el Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions
educatives de la primera infància, tot això de conformitat amb el que disposen
l’article 25 n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 29.2 p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
Amb data 30 de juny de 2010 (NRE. 57355/2010, de 30 de juny)
l’Ajuntament de Puigpunyent va sol·licitar la creació d’una escola infantil de
primer cicle, d’acord amb l’article 17 i la disposició addicional segona de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació i amb el Decret
119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària i
dels col·legis públics d’educació infantil i primària.
L’escola esmentada és inclosa en les previsions de la programació educativa que, d’acord amb l’article 27 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, ha dut a terme la Conselleria d’Educació i Cultura
per a la zona on s’ha d’ubicar, i dintre del marc de la participació de
l’Administració local en la programació de l’ensenyament i en la cooperació i
en la creació, la construcció i el sosteniment dels centres docents públics, d’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 21
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb els capítols VI i
VIII del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre (BOE de 22 de gener), de
cooperació de les corporacions locals amb l’Administració educativa.
S’ha verificat que l’escola té la distribució d’espais adient per complir la
finalitat que es descriu i s’ha comprovat la idoneïtat de la titulació i l’acreditació dels professionals docents; també s’ha verificat que l’escola compleix la
resta dels requisits exigits pel Decret 60/2008, de 2 de maig (BOIB núm. 63, de
8 de maig), pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer
cicle d’educació infantil.
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació i l’article
19 del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre (BOE de 22 de gener), de
cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència, el
Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la sessió
de dia 29 d’abril de 2011, adopta, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Crear l’escola infantil de primer cicle EI Puigpunyent, de titularitat de l’Ajuntament de Puigpunyent, que, en conseqüència, queda configurada de la manera següent:
Codi de centre: 07014442
Denominació genèrica: escola infantil de primer cicle
Denominació específica: EI Puigpunyent
Titular: Ajuntament de Puigpunyent
Domicili: C/ Major, 4
Localitat: Puigpunyent
Municipi: Puigpunyent
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle
Capacitat: 3 unitats distribuïdes de la següent manera:
0 a 1 anys:
1 unitats
1 a 2 anys:
1 unitats
2 a 3 anys:
1 unitats
La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no

