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6. Les resolucions de convocatòria de les línies d'ajuda corresponents han
de determinar les regles específiques relatives a la justificació de la inversió.
Així mateix, i com a regla general, s'entén justificada la inversió subvencionada amb l'acreditació de la realització de l'esmentada inversió, a l'efecte de la qual
la persona beneficiària ha de presentar els documents acreditatius de la despesa
feta conforme al pressupost presentat, juntament amb la sol·licitud. Els beneficiaris han de permetre als serveis tècnics de la conselleria competent en matèria
de comerç, indústria i energia l'accés a les seves dependències, amb l'objectiu de
fer-hi les inspeccions de comprovació de les activitats subvencionades que es
considerin pertinents. Així mateix, han de facilitar tota la informació que els
requereixi l'esmentada conselleria, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de
control extern.
Article 12
Límit de les subvencions i concurrència amb altres ajudes
Quan es tracti de subvencions compatibles concedides a un mateix beneficiari per a la mateixa finalitat, l'import de les subvencions regulades en aquesta Ordre no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l'activitat subvencionada.
Article 13
Règim d'infraccions i sancions
1. L'incompliment dels requisits indicats en aquesta Ordre dóna lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert en la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions. Així, constitueixen infraccions administratives en matèria
de subvencions, quan hi intervengui frau, culpa o simple negligència, les
accions o omissions dels beneficiaris i de les entitats col·laboradores establertes
en els articles 56, 57 i 58 de la Llei general 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions.
2. Les infraccions en matèria de subvencions s'han de sancionar mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i, quan sigui procedent, de sancions
no pecuniàries.
3. El règim de responsabilitats és el que fixa l'article 44 de la Llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions, i les sancions corresponents a les infraccions
comeses en matèria de subvencions vénen determinades segons el que exposa
l'article 47 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, citada anteriorment,
i atén, així mateix, els següents criteris de graduació:
- Intencionalitat de l'infractor.
- Quantia del benefici obtingut il·lícitament.
- Repercussió social de la infracció.
- Naturalesa dels perjudicis causats.
- Reiteració de la conducta infractora.
4. Així mateix, la imposició de sancions s'entén sense perjudici de l'obligació de reintegrament que determina la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, així com les indemnitzacions per danys i perjudicis que es puguin exigir.
Article 14
Informació i coordinació amb el Registre de subvencions
Els instructors dels procediments de concessió de subvencions han d'enviar periòdicament al Registre de subvencions, una vegada hagi entrat en funcionament, la informació i la documentació exigides per la Llei de subvencions,
en relació amb les subvencions i les ajudes que hagin instruït.
Disposició transitòria
L'article 3 d'aquesta Ordre s'ha d'aplicar amb caràcter retroactiu a totes les
resolucions de convocatòria de subvencions per a l'any 2005.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor a partir de l'endemà de publicar-se en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 31 de gener de 2005
El conseller de Comerç, Indústria i Energia
José Juan Cardona

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 7595
Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 28 d'abril de 2005,
per la qual es crea i regula el Consell assessor del calendari escolar.
La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació,
estableix en la seva disposició addicional quarta que les administracions educatives fixaran anualment el calendari escolar.
Anualment i des d'abans de la transferència de les competències educatives de l'Estat espanyol a les comunitats autònomes, l'administració educativa
convocava els distints estaments relacionats amb l'educació per escoltar-los en
referència al calendari escolar, anomenant a aquest conjunt de persones 'Consell
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assessor del calendari escolar'.
Amb la intenció de formalitzar l'esmentat consell assessor, un cop consultats els distints estaments educatius d'aquesta comunitat, a proposta de la
Direcció General de Planificació i Centres Educatius i fent ús de les atribucions
que em confereixen les disposicions legals vigents, dict la següent
Ordre
Article primer
Creació i naturalesa jurídica
Mitjançant aquesta Ordre es crea el Consell assessor del calendari escolar
de les Illes Balears com a òrgan consultiu, de participació institucional i d'assessorament de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear pel que fa
al calendari escolar.
Article segon
Seu
El Consell assessor té la seva seu a la Conselleria d'Educació i Cultura,
situada a Palma.
Article tercer
Funcions
Les funcions del Consell assessor del calendari escolar són:
1. Participar en l'elaboració del calendari escolar, d'aplicació obligatòria a tots el centres públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb excepció dels centres estrangers.
2. Assessorar, informar i fer propostes, recomanacions i estudis en
matèria de calendari escolar.
3. Proposar estudis de diferents calendaris escolar de les comunitats
autònomes de l'Estat espanyol amb l'objecte de donar a conèixer a la comunitat
educativa els distints sistemes de regulació del calendari escolar.
Article quart
Estructura
Quant a l'organització i funcionament, el Consell assessor està integrat
pels òrgans següents:
a) Presidència i secretaria
la presidència
la secretaria
b) Òrgans col·legiats
el Ple
les comissions de treball
Article cinquè
La presidència
1. El Consell assessor ha de ser presidit pel director general de
Planificació i Centres Educatius.
2. El vice-president serà el cap de Departament de la Direcció General
de Planificació i Centres Educatius i substituirà el president en cas d'absència,
vacant o malaltia.
3.

Són funcions de la presidència:

a.
b.
c.
d.
e.

Presidir i moderar els debats del Ple del Consell assessor.
Representar formalment el Consell assessor.
Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries.
Visar les actes i els certificats dels acords del Consell assessor.
Totes les funcions que li delegui el Ple.

Article sisè
La secretaria
1. El secretari del Consell assessor serà un funcionari de la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius i actuarà en tot cas amb veu però
sense vot.
2. Són funcions de la secretaria:
a. L'assistència i la gestió dels assumptes del Consell assessor.
b. Efectuar les convocatòries, notificacions i citacions per ordre del
president.
c. Redactar i firmar les actes de les reunions amb el vistiplau del president.
d. Facilitar els vocals del Ple la informació i l'assistència necessàries.
e. Expedir els certificats de les consultes i dels acords.
f.
Aquelles que li encomani el Ple.
Article setè
El Ple
Són membres del Ple, a més del president, vice-president i secretaria,
1. Un representant de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius
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2. Un representant de la Direcció General de Personal Docent
3. Un representant de la Direcció General de Formació Professional
4. Un representant de la Direcció General d'Administració i d'Inspecció
Educativa
5. Un representant de la Direcció General d'Ordenació, d'Innovació i de
Formació del Professorat
6. Un representant del Consell escolar de les Illes Balears nomenat pel
president.
7. Un representant de cada un del següents sindicats:
STEI
FETE-UGT
FE-CCOO
USO
ANPE
FSIE
8. Un representat de cada una de les patronals
EDUCACIÓ I GESTIÓ
ACENEB-CECE
UCTAIB
UNAC
9. Un representant de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes.
10. Un representant de la federació d'associacions de pares i mares d'alumnes de l'ensenyament concertat.
11. Un representant de la Federació d'Associacions d'alumnes
12. Un director de centre públic d'ensenyança primària
13. Un director de centre públic d'ensenyança secundària
14. Un director de centre concertat
15. Un representant de la Junta de Personal Docent
Els directors dels centres públics seran nomenats pel director general de
Planificació i Centres Educatius.
El director del centre concertat serà nomenat pel director general de
Planificació i Centres Educatius oïts els representants de les patronals integrants
del Ple del consell.
Els membres del Ple poden ser substituïts, en cas d'absència o malaltia,
per suplents. La suplència s'ha de notificar per escrit a la Secretaria del consell
a l'inici de la sessió.
Article vuitè
Drets i deures dels membres
Els drets i deures de qualsevol dels membres dels òrgans col·legiats del
Consell assessor són els següents:
1. Rebre, amb una antelació de deu dies naturals o de dos en cas d'urgència, la convocatòria amb l'ordre del dia i la documentació necessària.
2.
Assistir a les reunions, participar en els debats, exposar la seva opinió i fer les manifestacions que cregui oportunes.
3. Exercir el dret a vot i els motius que els justifiquen. Els representants
de les administracions públiques no es poden abstenir en les votacions.
4. Sol·licitar tota la informació que sigui necessària per poder complir
amb les seves funcions.
5. Sol·licitar a la secretaria la inclusió de punts a l'ordre del dia amb una
antelació mínima de 7 dies naturals a la data prevista de convocatòria.
6. Mantenir l'ordre establert per la presidència en les seves intervencions i guardar cortesia en el debat.
Article novè
Quòrum i votacions
1. Per poder iniciar la sessió, en primera convocatòria serà necessària
la presència de dos terços dels seus membres i la presència del president i el
secretari o persones que els substitueixen. En segona convocatòria, mitja hora
després, el quòrum necessari és el de meitat més un dels membres.
2. Cap assumpte que no estigui a l'ordre del dia podrà ser objecte de
deliberació o acord.
3. Els acords sobre els temes debatuts en el Ple s'han d'adoptar mitjançant consens dels membres presents i, si no s'hi arriba, s'ha de fer la votació.
4. Les votacions seran ordinàries excepte que la majoria absoluta dels
presents demani que siguin secretes. En les ordinàries les emissions dels vots
han de ser en primer lloc els afirmatius i, a continuació, els negatius.
5. Els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els
justifiquen s'han d'aportar per escrit, en el termini màxim de 2 dies hàbils, a la
secretaria del Consell per afegir-los a l'acta.
Article desè
Comissions de treball
Es poden constituir comissions de treball a instància del Ple i tendra caràcter transitori.
Estaran integrades pel vice-president del Ple que les presidirà, el secretari del ple que actuarà amb veu i sense vot i 2 representants de les direccions
generals, 2 representants dels sindicats i 2 representants de les patronals elegits
pels membres del Ple en cada una de les representacions.
Per al funcionament de les comissions de treball seran de compliment el
arts. 8 i 9 d'aquesta Ordre.
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Disposició final
Aquesta Ordre comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat al BOIB.
El conseller d'Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 28 d'abril de 2005

—o—
Num. 7612
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 28 d'abril de
2005, per la qual nomena nou membre, titular, del Consell
Escolar de les Illes Balears
Atès l'escrit del conseller d'Educació i Cultura de dia 7 de febrer de 2005,
sobre places de membres del Consell Escolar de les Illes Balears que cal cobrir
Atès l'escrit rebut de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes (CC.OO.), en relació a la proposta de nomenament de nou membre titular al Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès la proposta de nomenament, titular, que fa el president del Consell
Escolar de les Illes Balears el dia 26 d'abril de 2005, d'acord amb el que estableix l'article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre pel qual refon
la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l'article 17.o) del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears dicto la següent
Ordre
1. Es nomena membre del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
Titular
- Julia Sánchez Moreno (CC.OO.)
2. La duració del seu nomenament serà fins el 23 de març del 2007.
3. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 d'abril de 2005
Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d'Educació i Cultura

—o—
Num. 7589
Acord del Consell de Govern de dia 22 d'abril de 2005, pel qual
s'autoritza la creació de l'escola d'educació preescolar municipal
EEI Ocell del Paradís, a Calvià.
El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Cultura, en
sessió celebrqda el dia 22 d'abril de 2005, adoptà, entre altres, l'Acord següent:
«Primer. Autoritzar la creació de l'escola d'educació preescolar municipal
EEI Ocell del Paradís, a Calvià, que queda configurada de la manera següent:
Codi del centre: 07013176
Denominació genèrica: escola d'educació preescolar municipal
Denominació específica: EEI Ocell del Paradís
Titular: Ajuntament de Calvià
Domicili: c/ de l'Ocell del Paradís, 113 A
Localitat: Son Ferrer
Municipi: Calvià
Ensenyances autoritzades: educació preescolar
Capacitat: 5 unitats, distribuïdes de la manera següent: de 0 a 1 anys: 1
unitat; d'1 a 2 anys: 2 unitats; de 2 a 3 anys: 2 unitats.
La capacitat màxima d'unitat en funcionament, en cada moment, no pot
excedir del nombre de places escolars que resulti d'aplicar-hi les ràtios que es
determinen en els articles 10.b i 13.1 del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny
—d'acord amb el que estableix l'Ordre de 7 de gener de 2004 (BOIB del 15-12004)— pel que fa a la superfície mínima requerida per cada plaça escolar i pel
nombre d'alumnes per unitat, segons l'edat dels alumnes escolaritzats.
Segon. La titularitat de l'escola ha de trametre a la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius la relació del professorat que impartirà els

