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de Mallorca, Menorca i Eivissa.
Dotzè. Les accions aprovades s’han d’iniciar, a excepció de supòsits de
força major constatada per l’autoritat laboral competent, o causes degudament
justificades amb el vist-i-plau del director del SOIB, en el termini de trenta dies
a comptar des de la data d’inici prevista a la resolució que concedeix la subvenció, i en tots els casos iniciar abans de dia 1 de desembre de 2004 i finalitzar com a màxim el dia 31 de març de 2005.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

L’inici de l’obra o servei s’acreditarà mitjançant la presentació, en el termini màxim de deu dies, d’un certificat d’inici en el model facilitat pel SOIB.

Amb l’objectiu de fer més eficaç la distribució interna de les competències i de proporcionar un tractament comú a les activitats formatives que duen a
terme els docents de l’àmbit de l’ensenyament no universitari, s’ha considerat
oportú delegar en el director general d’Administració i d’Inspecció Educativa
les funcions administratives més rellevants pel que fa al foment de les activitats
esmentades.
La delegació de referència troba el seu marc normatiu fonamental en l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el 25 de la Llei
3/2003, de 26 de març, sobre règim jurídic de l’administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent:

Tretzè. Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions:
1. Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
2. Acreditar davant del SOIB haver realitzat l’activitat en els termes prevists en aquesta resolució.
3. Acreditar l’acompliment dels requisits i les condicions que determinin
la concessió de la subvenció.
4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar el SOIB
i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, les de control financer que corresponguin a la Intervenció General de l’administració autonòmica de les Illes
Balears en relació a les subvencions concedides, les previstes en la legislació de
la Sindicatura de comptes, o uns altres òrgans de control.
5. Comunicar al SOIB l’obtenció d’ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o d’ens públics o privats, nacionals o
internacionals.
Catorzè. Amb la presentació prèvia del certificat d’inici, es pagarà la part
que correspongui de la subvenció concedida, resultat de multiplicar el nombre
de treballadors desocupats contractats pel nombre de mesos de duració del contracte, i l'import mensual que correspongui.

Num. 2175
Ordre de 5 de febrer de 2004, del conseller d’Educació i Cultura
per la qual es deleguen en el director general d’Administració i
d’Inspecció Educativa determinades competències en matèria
d’habilitació de professorat de centres privats.

ORDRE
Article únic
Es deleguen en el director general d’Administració i d’Inspecció
Educativa les competències executives relatives a l’habilitació de professorat de
centres privats per poder exercir l’activitat docent als diversos nivells i especialitats educatives.
Les habilitacions concedides hauran de comunicar-se al director general
de Personal Docent

En el supòsit de contractació de treballadors amb posterioritat a l’inici de
l’obra o servei, es pagarà la part de la subvenció corresponent, amb la presentació prèvia del contracte.

Disposició derogatòria.
Aquesta Ordre deroga l’Ordre núm. 425, de dia 10 de gener de 2000, del
Conseller d’Educació i Cultura publicada en el BOIB núm 8, de 18 de gener de
2000.

El nombre total de treballadors contractats no pot ser superior al nombre
establert a la resolució de concessió, així mateix en cap cas la suma dels pagaments parcials pot ser superior a l’import total de la subvenció concedida.

Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.

Quinzè. En el termini d'un mes, comptador des de l’acabament de l’obra
o servei, l’entitat beneficiària ha d’enviar al SOIB, la documentació següent:
a) Certificat de pagament i despesa en el model facilitat pel SOIB, adjuntant la documentació que s’hi indica. Per presentar els butlletins de cotització a
la Seguretat Social, es pot ampliar el termini fins a dos mesos.
b) Informe d’acabament d’obra o servei, en el model facilitat pel SOIB,
juntament amb una memòria descriptiva i gràfica de l’actuació desenvolupada
amb especial referència a l’ocupació.

Palma, 5 de febrer de 2004
El conseller d’Educació i Cultura
Francisco Jesús Fiol Amengual
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Num. 2163
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de febrer
de 2004, de correcció d'errades de la Resolució del conseller
d'Educació i Cultura de dia 11 de desembre de 2003, per la qual
es confirmen en la destinació actual com a professors d'ensenyament secundari els senyors Alberto Bonnín Àngel, Eva
Pasqual Vallés i Catalina Mesquida Vicens.

En el supòsit de reintegrament, s’ha d’adjuntar el justificant d’ingrés
corresponent on s’ha de fer constar amb claredat l’expedient de referència.
Setzè. Les entitats beneficiàries han de sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que el SOIB consideri necessàries i s’utilitzaran tots els mitjans
que estiguin a disposició del SOIB, la Inspecció de Treball i Seguretat Social,
així com de la Intervenció General o dels òrgans competents del Fons Social
Europeu.
A efectes de difusió pública, les obres i serveis que es realitzin segons
aquesta resolució han de ser identificades convenientment per cada entitat beneficiària, hi ha de figurar clarament el cofinançament del Fons Social Europeu i
del SOIB.
Dissetè. L’incompliment total o parcial dels requisits, les condicions, les
finalitats o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions
constitueixen causa de revocació de la subvenció i de reintegrament de les quantitats percebudes per l'entitat, d’acord amb el que estableix la Llei 5/2002, de 21
de juny de subvencions.
Divuitè. L’import de les subvencions regulades en aquesta resolució no
pot ser, en cap cas, de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d’altres administracions públiques, o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que desenvolupa el
beneficiari.
Dinovè. Es faculta el conseller de Treball i Formació per dictar les disposicions i adoptar les mesures que consideri oportunes per interpretar i aplicar
aquesta resolució.
Vintè. En tot el que no es regula en aquesta resolució, s’ha d’estar al que
disposa la resta de normativa d’aplicació general.
Vint-i-unè. Aquesta resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 de febrer de 2004
El conseller de Treball i Formació
Guillermo de Olives Olivares

—o—

Atès que en la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 11 de
desembre de 2003, per la qual es confirmen en la destinació actual com a professors d'ensenyament secundari els senyors Alberto Bonnín Àngel, Eva
Pasqual Vallés i Catalina Mesquida Vicens, publicada en el BOIB núm. 175 de
dia 20-12-2003 hi ha l'errada següent:
En l'exposició dels antecedents i dels fonaments de dret i en el punt tercer
de la resolució esmentada, per una errada material, el segon llinatge de la senyora Catalina Mesquida Vicens, amb DNI núm. 78 204 306, figura com a Mas
en lloc de Vicens.
Amb la finalitat d'esmenar aquesta errada,
Resolc:
Modificar el llinatge erroni de la professora Catalina Mesquida Vicens en
els apartats següents de la Resolució esmentada:
En el paràgraf primer de l'exposició dels antecedents i dels fonaments de
dret,
On diu:
Catalina Mesquida Mas, amb DNI núm 78 204 306,
Ha de dir:
Catalina Mesquida Vicens, amb DNI núm 78 204 306.
A l'apartat 3 de la mateixa Resolució:
On diu:
Confirmar la Sra. Catalina Mesquida Mas, amb DNI núm. 78 204 306, en
la destinació actual a l'IES de Santanyí,
Ha de dir:
Confirmar la Sra. Catalina Mesquida Vicens, amb DNI núm. 78 204 306,
en la destinació actual a l'IES de Santanyí,

