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la subvenció va ser concedida.
— Concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.
— Negativa a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control.
— Incompliment greu de l’obligació de la justificació.
— Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant
les que ho hagin impedit i qualsevol altre supòsit que doni lloc a l’anul·lació de
la resolució de concessió en els termes que preveu l’article 25 del Text refós de
la Llei de subvencions (aprovat pel Decret legislatiu 2/2005).
— Incompliment en la justificació parcial de les subvencions per pagament fraccionat, si ha percebut bestretes.
— Qualsevol altra de les causes que preveu l’article 44 del Text refós de
la Llei de subvencions (aprovat pel Decret legislatiu 2/2005).
18.2. La revocació, l’anul·lació o la modificació de la subvenció ha de
tenir lloc mitjançant resolució de revocació total o parcial de la resolució de concessió, com també la valoració del grau d’incompliment, i s’ha de fixar l’import
que, si és pertinent, finalment hagi de percebre el beneficiari.
Així mateix, en els casos en què, a conseqüència de l’abonament previ de
la subvenció, el beneficiari hagi de reintegrar la totalitat o una part d’aquesta,
s’ordenarà l’inici de l’expedient de reintegrament corresponent.
18.3. En els supòsits d’invalidesa de la resolució de concessió per qualsevol de les causes de nul·litat de ple dret o d’anul·labilitat establertes en l’ordenament jurídic aplicable, l’òrgan competent ha de procedir, en tot cas i sempre
de forma prèvia a l’inici del procediment de reintegrament, a la revisió d’ofici o
a la declaració de lesivitat i a la impugnació de l’acte en els termes establerts en
l’article 25 del Text refós de la Llei de subvencions (aprovat pel Decret legislatiu 2/2005).
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Per aquest motiu i, segons el que disposen l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, cal rectificar la Resolució esmentada amb la correcció següent:
A l’article 2 , Termini d’inscripció a les proves
On diu:
La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments de
tècnic esportiu de muntanya i escalada del sistema educatiu s’ha de fer el dia 25
d’abril.
Ha de dir:
La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments de
tècnic esportiu de muntanya i escalada del sistema educatiu s’ha de fer els dies
1, 2 i 3 d’abril.
Palma, 16 de març de 2009
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

—o—
Dinovè
Inspeccions
La Conselleria de Presidència, en qualsevol moment, pot inspeccionar els
programes i les activitats que s’hagin subvencionat segons la normativa legal
vigent que hi sigui aplicable.
Vintè
Normativa aplicable
En tot el que no preveu aquesta convocatòria, caldrà ajustar-se al que disposen el Decret legislatiu 2/2005, l’Ordre de la vicepresidenta i consellera de
Relacions Institucionals de 22 de desembre de 2005, la Llei 38/2003 i la Llei
30/1992.
Vint-i-unè
Publicació i recursos
Es publica aquesta Resolució en el BOIB i s’informa que contra aquesta
Resolució, que exhaureix la via administrativa, i de conformitat amb el que disposen els articles 107, 109 i 116 de la Llei 30/1992, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició davant el conseller de Presidència en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà de la publicació de la Resolució o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptador
des de l’endemà de la publicació.
Això no obstant, no es pot interposar un recurs contenciós administratiu
fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació del
recurs de reposició interposat.
Palma, 17 de març de 2009
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6204
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 9 de
març de 2009 per la qual es regula i convoca la prova d’accés de
caràcter específic per als ensenyaments esportius de primer
nivell de grau mitjà de les modalitats esportives de muntanya i
escalada del sistema educatiu
La Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 9 de març de 2009 per la qual es regula i convoca
la prova d’accés de caràcter específic per als ensenyaments esportius de primer
nivell de grau mitjà de les modalitats esportives de muntanya i escalada del sistema educatiu, conté una errada que és convenient esmenar.

Num. 6205
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 18 de març de 2009 per la qual es
convoquen les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior i a les formacions esportives de nivell III i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 3 de març de 2009
per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu i les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial (BOIB núm. 39, de 17 de març).
Atesa la disposició final primera de l’Ordre esmentada que autoritza l’òrgan competent en matèria de formació professional del sistema educatiu perquè
dicti les instruccions necessàries per al desplegament i per a l’aplicació d’aquesta Ordre.
De conformitat amb la normativa indicada,
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius
de règim especial de grau superior i a les formacions esportives de nivell III per
a l’any 2009.
2. Aquestes instruccions s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
L’Annex 2 especifica els continguts, l’estructura i la durada de les proves.
3. L’Annex 3 detalla el calendari de les actuacions corresponents a les
proves de caràcter general.
4. L’Annex 4 especifica les especialitats docents dels professors que han
d’actuar com a vocals de les comissions avaluadores.
Segon
Convocar les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior i a les formacions esportives de nivell III,
en els termes que figuren a les instruccions que s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
Tercer
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

