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2. Es racionalitzen els costos simplificant estructures de funcionament.
Es fusionen les societats mercantils públiques Serveis de Millora Agrària, SA, i
de l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
4. Àmbit funcional d’impuls del desenvolupament empresarial, noves tecnologies d’investigació i altres matèries relacionades
- ParcBit Desenvolupament
- Balear Innovació Telemàtica (BITEL)
- Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)

12. Extinció d’ens
S’extingeixen els següents ens del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:
Societats mercantils públiques:
1. Tramvia de la Badia de Palma (TRAMBADIA)

S’extingeixen les societats Parcbit Desenvolupament, SA, i Balear Innovació
Telemàtica, SA (BITEL). Tant els béns, els títols i els drets com els deutes i la
resta d’obligacions exigibles de titularitat d’aquestes societats s’han d’integrar,
en el moment de la seva extinció, en una nova fundació, en la qual s’ha d’integrar igualment el patrimoni de la Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica (IBIT), que també s’extingeix.
5. Àmbit funcional de suport a la dependència, recursos sociosanitaris i
assistencials i altres matèries relacionades
– Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
– Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears
La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència és absorbida pel Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. Fins que no es completi el procediment d’absorció la fundació continua desenvolupant les activitats
pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment, el
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears se
subroga en tots els drets i obligacions i en totes les relacions jurídiques de la fundació extingida.
6. Àmbit funcional d’investigació sanitària
- Fundació Mateu Orfila d’Investigació i Salut
- Fundació d’Investigació Sanitària Ramon Llull
Es fusionen ambdues fundacions.
7. Àmbit funcional de promoció de l’esport
- Fundació per al Suport i Promoció de l’Esport Balear (Illesport)
- Consorci Escola Balear de l’Esport
S’extingeix el Consorci Escola Balear de l’Esport; tant els béns, els títols i els
drets, com els deutes i la resta d’obligacions exigibles de la seva titularitat, s’han
d’integrar, en el moment de la seva extinció, en el patrimoni de la Fundació per
al Suport i Promoció de l’Esport Balear (Illesport).
8. Àmbit funcional de promoció de l’oferta turística, de promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destí turístic sostenible i altres
matèries relacionades
— Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
— Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
La Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears és absorbida per l’entitat pública empresarial Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB). Fins que no es completi el procediment d’absorció, la fundació continua
desenvolupant les activitats pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment, l’ATB se subroga en tots els drets i obligacions i en
totes les relacions jurídiques de la fundació extingida.
9. Reordenació de consorcis
- Situació inicial: 110
- Consorcis per extingir: 21
- Fusió de consorcis: 57
a. PLA D
b. PLA MIRALL
c. Consorci d’AIGÜES
d. Altres
» TOTAL RESULTANT FUSIONS: 2
10. Consorci d’Aigües
1. Es crea un únic Consorci d’Aigües, resultat de la fusió dels consorcis d’aigües existents en l’actualitat.
2. Es racionalitzen els costos simplificant estructures de funcionament.
11. Consorci d’Infraestructures
1. Es crea un únic Consorci d’Infraestructures, resultat de la fusió dels consorcis existents en l’actualitat (Pla D, Pla Mirall i altres).

Fundacions:
1. Fundació CIDTUR
2. Fundació Balear de la Memòria Democràtica
3. Fundació Jocs Mundials Universitaris Palma 1999
4. Fundació Balear Contra la Violència de Gènere
5. Fundació d’Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
6. Fundació Art a la Seu
Consorcis:
1. Consorci Pati de sa Lluna
2. Consorci Pla Mirall Andratx
3. Consorci Pla Mirall Sant Llorenç
4. Consorci Pla Mirall es Mercadal
5. Consorci Pla Mirall Eivissa
6. Consorci Pla Mirall Santa Eulàlia
7. Consorci Desestacionalització Pollença
8. Consorci Escola Balear de l’Esport
9. Consorci Foment de l’Esport a Manacor
10. Consorci Foment de l’Esport a Marratxí
11. Consorci per al Desenvolupament Esportiu a Ciutadella
12. Consorci Aubarca-Es Verger
13. Consorci Menorca Reserva de la Biosfera
14. Consorci Pla Mirall Inca
15. Consorci Pla Mirall Pollença
16. Consorci la Gola
17. Consorci del Joc Hípic de Menorca
18. Consorci del Joc Hípic de Mallorca
19. Consorci del Joc Hípic d’Eivissa i Formentera
20. Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
21. Consorci Promoció i Foment Turisme Nàutic Sostenible (IB-BLAU)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 6925
Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional, de dia 10 d’abril de 2012 per la qual
s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels
alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per al curs 2012-2013
Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009,
per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als
ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
D’acord amb l’apartat segon del l’article 1 de l’Ordre esmentada, els
calendaris dels ensenyaments d’adults s’han de publicar en una resolució anual
de la Direcció General amb competències en ensenyaments de persones adultes.
Per tot això, i a l’emparà de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, dict la següent
Resolució
1.Aprovar el calendari del procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2012-2013.
Aquest calendari s’inclou a l’Annex 1 d’aquesta Resolució.
2.Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
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Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució,que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació, Cultura i Universitats
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que es preveu a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 9 d’abril de 2012
El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
Onofre Ferrer Riera

ANNEX 1
Calendari per al procés d’admissió i de matriculació per al curs 2012-2013
Centres d’educació de persones adultes
Setembre
Del 3 al 7. Matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes.
Del 10 al 21. Matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.
Febrer
Del 11 al 15. Matrícula als ensenyaments d’educació secundaria per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 6772
Correció d’error del anunci 6772 publicat en el BOIB núm. 52, de data 12 d’abril de 2012
Havent-se advertit un error del contingut a la versió catalana de l’anunci 6772, publicat en el BOIB núm. 52 de data 12 d’abril de 2012, a continuació es
publica íntegrament:
Resolució de concessió de subvencions de 20 de març de 2012 a l’empara de la Resolució núm. 26556 del conseller de Turisme i Esports de 21
de desembre de 2011 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011) per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes
Balears per facilitar-los els desplaçaments per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius
Fets
1. Les persones i les entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta resolució han presentat a la Conselleria de Turisme i Esports una sol·licitud de subvenció per
facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
2. El Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:
- Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
- Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en l’annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 12301
457A01 48048 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.
Fonaments de dret
1. L’article 21.4 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 de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació en
el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.
2. L’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 pel qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions de la Conselleria
de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre de 2003).
3. La Resolució del conseller de Turisme i Esports de 21 de desembre de 2011 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011).
4. La proposta de resolució de concessió del Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports de 5 de març de 2012.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la concessió d’una subvenció, per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials
dels diferents calendaris federatius, als beneficiaris que figuren en l’annex 1 per l’import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l’obligació,
i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 12301 457A01 48048 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2012.

