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Article 23
Revocació i/o reintegrament d’ajuts
Pertoca revocar i, si escau, reintegrar totalment o parcialment les quantitats percebudes en els casos i en les condicions establertes en els articles 43 a 45
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions, tenint en compte els criteris de gradació a què es refereix l’article anterior.
Article 24
Publicitat i registre de les subvencions

03-09-2009

10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB, de conformitat amb els articles 116 i 117, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 25 d’agost de 2009

1. En la forma ordenada legalment o reglamentàriament, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’atorgament de subvencions, incloses les que siguin de quantia inferior a 3.000,00 euros.
2. El secretari o la secretària general de la Conselleria de Presidència
ha de trametre periòdicament a la base de dades de subvencions i ajuts públics,
una vegada que hagi entrat en funcionament, la informació i la documentació
regulada en el títol III del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i, si n’és el cas, en la normativa reglamentària de desenvolupament, pel que fa a les subvencions regulades en
aquesta Ordre.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 18895
Resolució de conseller de Presidència de 25 d’agost 2009, de
modificació parcial de la Resolució del conseller de Presidència
de 27 d’abril de 2009, de convocatòria de subvencions en matèria de mitjans de comunicació per a mitjans de comunicació
escrits i digitals amb difusió a les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2009

Palma, 6 d’agost de 2009
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

L’Ordre de la consellera de Relacions Institucionals de 12 de desembre de
2005 va establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria de mitjans de comunicació social (BOIB núm. 194, de 29 de desembre
de 2005).

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

La Resolució del conseller de Presidència de 27 d’abril de 2009 va aprovar la convocatòria de subvencions en matèria de mitjans de comunicació per a
mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a les Illes Balears corresponent a l’exercici 2009 (BOIB núm. 67, de 7 de maig de 2009).
L’apartat 10.1 de l’annex I de la resolució de convocatòria disposa:

Num. 18910
Resolució del director general de Personal Docent de dia 25 d’agost de 2009, de modificació de la Resolució de dia 7 de juliol de
2009, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques, els
aprovats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de
noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors
d’ensenyament secundari, qui han estat nomenats funcionaris
en pràctiques per Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura de dia 8 de setembre de 2008

«El pagament de la subvenció es realitzarà en dos pagaments parcials. El
primer pagament, prèvia presentació del certificat de publicació i d’una mostra
de l’activitat subvencionada corresponent al període, i prèvia justificació de les
despeses realitzades de l’activitat subvencionada en el període, mitjançant presentació de factures acreditatives, nòmines, certificats bancaris i altres documents de valor probatori vàlid en el tràfic jurídic mercantil, mitjançant llista
numerada. El segon pagament es farà mitjançant presentació del compte justificatiu de la despesa total efectuada conformement al projecte aprovat.

Advertides errades a la Resolució del director general de Personal Docent
de dia 7 de juliol de 2009, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques,
els aprovats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari,
qui han estat nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2008 (BOIB núm. 108 , de 25-07
de 2009), i amb la finalitat d’esmenar-les,

Els terminis de pagament seran els següents:
Primera justificació i pagament: per l’activitat desenvolupada fins al
moment de presentar la justificació. Termini de presentació: 15 de setembre de
2009.
Segona justificació i pagament: per la resta de l’activitat desenvolupada i no justificada en el primer termini i compte justificatiu global. Termini de
presentació: 26 de febrer de 2010.

RESOLC efectuar les següents modificacions:
Primer. Llevar de l’ANNEX I, a Maria José Pericàs Marín amb DNI
043137889, Isabel Bover Bauzà amb DNI 043111641, Elvira Felipe Sevilla amb
DNI 046953523, Meritxell Macarro Fusté amb DNI 077740674 i Esther
Lorente Arnau amb DNI 020437332, de la Llista única per cossos i especialitats dels funcionaris declarats aptes i aprovats.
Segon. Confirmar que varen ajornar de forma excepcional les pràctiques
durant el curs 2008-2009 i hauran de realitzar-les durant el curs 2009-2010
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, es podrà interposar 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 de l’endemà de la publicació al BOIB, de conformitat amb el que preveuen els articles

Per poder fer efectiu l’import previst en el primer pagament serà necessari que el beneficiari hagi justificat, com a mínim, aquest import».
Atesos el nombre de sol·licituds rebudes a la convocatòria, la data en què
va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i la durada del procediment
administratiu de concessió de les subvencions, és altament probable que en la
data prevista per a la primera justificació no hagi finalitzat la tramitació de tots
els expedients de concessió de subvenció i, per tant, que els beneficiaris no
puguin complir amb l’obligació de la primera justificació.
D’acord amb el Decret 11/2007, d’11 de juliol de 2007, del president de
les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
Conselleria de Presidència, mitjançant la Direcció General de Comunicació,
exerceix les competències derivades del règim de premsa, ràdio i televisió, de
les relacions amb els mitjans informatius i de la difusió institucional de l’acció
de govern (article 2).

