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Article 9. Resolució
El conseller d’Educació i Cultura dictarà resolució i procedirà a través de
la Direcció General de Planificació i Centres a la seva notificació.
Article 10. Percepció de l’ajuda
Les entitats percebran l’import de l’ajuda en dos pagaments a) el 30% del
total concedit a la comunicació de la resolució i b) el 70% restant una vegada
justificada la totalitat de l’ajuda.
Les entitats beneficiàries queden eximides de la constitució d’aval, d’acord
amb allò que disposa el punt 2 apartat a) de l’article 22 del Decret 102/1998, de
13 de novembre.
Article 11. Caràcter condicional de la resolució
1. Les resolucions de concessió d’ajuda s’entenen condicionades al
compliment efectiu de les obligacions assumides per l’entitat beneficiària,
d’acord amb les regles d’aquesta convocatòria i de la normativa reguladora de les
ajudes i subvencions públiques.
2. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions per part de les entitats
beneficiàries, o d’alteració substancial de les condicions determinants de
l’atorgament de l’ajuda, el conseller d’Educació i Cultura procedirà a la modificació
de la resolució de concessió, amb els efectes que legalment corresponguin.
Article 12. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris de les ajudes:
1.L’acreditació davant la Conselleria d’Educació i Cultura de la realització
de les activitats, d’acord amb la finalitat de la subvenció.
2.La justificació de l’aplicació dels fons de l’ajuda abans del dia 30 de
novembre de 2000, d’acord amb la normativa general.
La no justificació de l’ajuda percebuda comportarà el reintegrament de les
quantitats no justificades, i també dels interessos de demora, sense perjudici de
les responsabilitats administratives en què pugui incórrer la persona beneficiària,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Ordre, que posa fi a la via administrativa, podrà interposarse, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d’un mes, d’acord
amb el que preveuen els articles 107 i 116 de la Llei 4/1999, o bé recurs contenciós
administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la notificació, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Palma, 11 de maig de 2000
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
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Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de suplència dels alts
càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura per a supòsits de
vacant, absència o malaltia.
D’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
el conseller pot designar la suplència dels alts càrrecs de la Conselleria, quan
l’òrgan competent per al nomenament d’aquests no ho ha fet.
Per això, i d’acord amb el que es preveu a l’article 44 de la Llei de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la
següent
ORDRE
Primer
En el cas de vacant, absència o malaltia de qualsevol director general de la
Conselleria d’Educació i Cultura, serà suplert, a tots els efectes, pel secretari
general tècnic, el qual, en aquests casos, exercirà les funcions que per llei o per
delegació tengui atribuïdes el director general suplert.
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Conselleria d’Educació i Cultura, serà suplert, a tots els efectes, pel director
general de Personal Docent, el qual, en aquests casos, exercirà les funcions que
per llei o per delegació tengui atribuïdes el secretari general tècnic
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
Palma, 23 de maig de 2000
— o —Núm. 11604
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de delegació de firma
de documents comptables i administratius, d’autorització i
disposició de despeses, reconeixement d’obligacions i propostes
de pagament dels programes pressupostaris de la secció 13, de
qualsevol document de gestió econòmica i la firma de projectes
d’inversió i dels contractes i convenis.
L’article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú permet que els
titulars dels òrgans administratius puguin delegar la signatura de les seves
resolucions i actes administratius als titulars dels òrgans o unitats administratives
que en depenen.
Per tant, els consellers podran delegar la signatura de les resolucions i actes
administratius de les matèries pròpies de la seva competència, en els directors
generals i els secretaris generals tècnics, amb les excepcions previstes en l’article
34.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i en els articles 13.2 i 6.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per aquest motiu, i atès l’augment considerable del volum de treball que ha
experimentat la Conselleria, es considera convenient delegar en el secretari
general tècnic de la Conselleria d’Educació i Cultura la firma de documents
comptables i administratius d’autorització i disposició de despeses, reconeixement
d’obligacions i propostes de pagament, així com els projectes d’inversió i els
contractes i convenis.
A conseqüència d’això, i d’acord amb el que es preveu a l’article 44 de la
Llei de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dict la següent
ORDRE
Article únic
Es delega en el secretari general tècnic de la Conselleria d’Educació i
Cultura la firma dels documents comptables i administratius d’autorització i
disposició de despeses, reconeixement d’obligacions i propostes de pagament de
tots els programes pressupostaris de la secció 13 del pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de qualsevol altre document inherent
a la gestió econòmica i, així mateix, la firma dels projectes d’inversions i dels
contractes i convenis competència de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Disposició derogatòria
Queda expressament derogada l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura
núm. 16174, sobre delegació de competències per absència del titular del
departament i de signatura en el secretari general tècnic, Sr. Jaume Pons i Pons,
publicada en el BOIB núm. 105 de 19-08-1999.
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí oficial de les Illes Balears.
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons
Palma, 23 de maig de 2000
— o —-

Segon
En el cas de vacant, absència o malaltia del secretari general tècnic de la

