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finalitats, o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions,
constitueix causa de revocació de la subvenció i de reintegrament de les quantitats que hagi percebut l’entitat, d’acord amb allò que estableixen els articles 43
i 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. La quantia que finalment ha de ser reintegrada
s’ha de fixar d’acord amb el principi de proporcionalitat, tenint en compte la
naturalesa i les causes de l’ incompliment.
19.2. En tot cas, la destinació de la subvenció a finalitats diferents d’aquelles per a les quals va ser concedida dóna lloc al seu reintegrament total, d’acord amb el que estableix l’article 12.3 de l’Ordre ministerial de 26 d’octubre
de 1998.
20. Compatibilitat amb altres subvencions
L’import de les subvencions que estableix aquesta Resolució no pot ser,
en cap cas, d’una 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.
21. Seguiment dels projectes
21.1.Amb la finalitat de comprovar l’execució correcta de les accions d’acord amb la normativa reguladora i el contingut dels projectes aprovats, es farà
el seguiment de la seva realització.
21.2. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears establirà els mecanismes i
metodologia que considera més adients per l’avaluació d’aquests projectes. Les
funcions de seguiment es duran a terme pels tècnics que designi el SOIB a
aquest efecte, sense perjudici de les tasques d’inspecció i control que pugui desenvolupar el personal funcionari que els tingui atribuïdes, així com de la potestat sancionadora que puguin exercir els òrgans competents.
21.3. Aquestes funcions es duran a terme d’ofici o a instància de la persona interessada, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
21.4 A aquests efectes, els responsables de les entitats beneficiàries hauran de facilitar a les persones que realitzin tasques de seguiment tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’execució de les accions i l’accés
a les instal·lacions on es realitzen aquestes.
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Num. 6157
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de març
de 2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’
Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina
vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació
d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca.
Advertides les errades en la Resolució del conseller d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca (BOIB núm. 28 de 24-022011 ), i amb la finalitat d’esmenar-les;

15

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la seva
publicació en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8.2 i 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord 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.
Palma, 16 de març de 2011
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 6160
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de març
de 2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’
Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina
vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de
professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de
formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques,
de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts
plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació
secundària, centres integrats de formació professional, escoles
oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola
superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques,
centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres
d’educació infantil i primària.
Advertides les errades en la Resolució del conseller d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s’aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants dels cossos de
catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari,
de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts
escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics
d’escoles oficials d’idiomes, professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola
superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres d’educació infantil i primària (BOIB núm. 28
de 24-02-2011 ), i amb la finalitat d’esmenar-les;
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Annex 4. Centres d’atenció primerenca
Centre: MAÓ
(07700222)

EAP MENORCA (SUBSEU LLEVANT-MAÓ)

Funció: 0597AL
Itinerància
No itinerant

AUDICIÓ I LLENGUATGE (PRIMÀRIA)
Plantilla
Ocupades
1
0

Funció: 0597PT
Itinerància
No itinerant

PEDAGOGIA TERAPÉUTICA (PRIMÀRIA)
Plantilla
Ocupades
1
0

Annex 1. b) Cos de professors d’ensenyament secundari: especialitats
pròpies de la formació profesional específica
Centre: SON SARDINA
Funció: 0590105

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Plantilla
2

Ocupades
2

Annex 7. Equips d’orientació educativa i psicopedagògica
Centre:
(07700222)

MAÓ

Funció: 0590108
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar

IES SON PACS (07003845)

EAP MENORCA (SUBSEU

ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Plantilla Ocupades
2
0

LLEVANT-MAÓ)

