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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

3108

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 31 de març de 2020 per la qual es
modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018

Fets
1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març) es va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020.
2. El caràcter estimatiu de les quanties que es preveuen al Pla Estratègic i el temps transcorregut des que es varen aprovar, fa necessari
ajustar les previsions contingudes a l'annex, pel que fa a la modificació d'una línia de subvencions i a la introducció d'una nova línia,
ambdues de l'objectiu III, Lluita contra les desigualtats, III.1 lluita contra la pobresa, gestionades per la Direcció General de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/48/1057015

En data 14 de març, el Govern de l'estat decreta l'estat d'alarma a través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Particularment això afecta a l'activitat dels centres
educatius de primer cicle d'educació infantil ja que, segons l'article 9 del Real Decret, se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els
centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació,
inclòs l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.
Atesa doncs aquesta situació d'emergència social actual, les administracions públiques titulars de la xarxa d'escoletes pública, han optat per
assumir el pagament de les quotes de les famílies, per la qual cosa la Direcció General que gestiona aquests ajuts proposa incloure una nova
convocatòria, amb caràcter excepcional, per ajudar als titulars dels centres que conformen la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes
pública, al sosteniment dels centres i així mantenir l'entramat educatiu que asseguri l'atenció a les famílies més desfavorides.
Pel que fa a la línia III.1.7 destinada als ajuts per al sosteniment de la xarxa d'escoletes pública s'incrementa la quantitat inicialment prevista
fins a 4.080.000,00€.
3. En l'apartat 3 de l'Acord de Consell de Govern esmentat es delega l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex al Pla Estratègic de
Subvencions en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Correspon, per tant, a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors l'aprovació i/o modificació de l'annex al Pla
Estratègic de Subvencions.
Fonaments de dret
1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix
l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears, mitjançant el qual es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la modificació de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 20182020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, en el sentit següent:
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OBJECTIU III
LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS
III. 1. Lluita contra la pobresa
1.1 S'introdueix una nova línia d'ajuts
III.1.9
Direcció general o entitat: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
Font de finançament: Capítol IV
Descripció: ajuts, amb caràcter d'excepcionalitat, per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes pública.
Objectius i efectes: atesa la situació d'emergència esdevinguda per la presència del convid-19 i conseqüent estat d'alarma decretat, ajudar
als titulars dels centres que conformen la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes pública, al sosteniment dels centres i així mantenir
l'entramat educatiu que asseguri l'atenció a les famílies més desfavorides.
Cost: any 2020: 420.000€
Convocatòria: anual.
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.
1.2 Es modifica la línia III.1.7
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On diu:
III.1.7
Direcció general o entitat: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
Font de finançament: Capítol IV
Descripció: ajuts a la xarxa d'escoles infantils pública.
Objectius i efectes: sostenir la xarxa d'escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; promoure activitats, serveis i programes per a
l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de 3 anys; donar suport al funcionament dels serveis educatius
d'atenció primerenca i ajudar a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc
d'exclusió social.
Cost: 2.982.880,60 €
Convocatòria: anual.
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.
Ha de dir:
III.1.7
Direcció general o entitat: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
Font de finançament: Capítol IV
Descripció: ajuts a la xarxa d'escoles infantils pública.
Objectius i efectes: sostenir la xarxa d'escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; promoure activitats, serveis i programes per a
l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de 3 anys; donar suport al funcionament dels serveis educatius
d'atenció primerenca i ajudar a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc
d'exclusió social.
Cost: 4.080.000 €
Convocatòria: anual.
Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.
2. Disposar que aquesta Resolució desplegui els seus efectes des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 de març de 2020
La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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