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4. Les inversions objecte de les sol·licituds s'han de fer en el període comprès entre el 16 de novembre de 2004 i el 15 de novembre de 2005. En conseqüència, no es tendran en consideració, com a justificants de la inversió subvencionada, les factures emeses anteriorment al 16 de novembre de 2004.
En el cas d'expedients amb projectes plurianuals, la justificació i el pagament de les inversions subvencionades es podrà fer, com a màxim, en el termini de dos anys, en la forma i les condicions següents:
L'import de la inversió que s'ha de presentar com a justificació per a poder
rebre la subvenció corresponent a l'anualitat ha de ser, com a mínim, per l'import de la inversió corresponent a la subvenció concedida, és a dir, sempre respectant el percentatge entre inversió i subvenció corresponent, dins els límits de
les anualitats concedides i abans del 15 de novembre de cada any.

15-09-2005

Els expedients del programa d'inversions dirigides a actius fixos per a la
modernització del comerç i l'adaptació a criteris de competitivitat i qualitat,
corresponents a la convocatòria d'ajudes de l'exercici de 2004, dels quals la
Comissió Avaluadora hagi informat favorablement, però que raons circumstancials de caràcter temporal o tècnic hagin fet impossible dictar-ne una resolució
abans del 30 de novembre de 2004, i que no reunien els requisits per ser tramitats d'acord amb la convocatòria d'1 de febrer de 2005 (Resolució 1814), es
resoldran mitjançant aquesta convocatòria, sempre que reuneixin els requisits
exigits en aquesta i dins l'any 2005, i sempre que hagin sol·licitat el manteniment de la sol·licitud en el termini que estableix la disposició addicional segona de la convocatòria citada, amb càrrec a l'exercici econòmic i d'acord amb la
normativa d'aquesta convocatòria.
Disposició addicional segona

La darrera anualitat s'ha de pagar una vegada justificada i finalitzada la
totalitat de la inversió, abans del 15 de novembre de 2006.
5. En la difusió de les accions subvencionades s'ha de fer constar, expressament, el suport concedit per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
L'incompliment d'aquest requisit pot donar lloc a la denegació del pagament de
la subvenció.
6. Aquestes línies de subvencions se sotmeten a l'article 12 de l'Ordre de
31 de gener de 2005, segons el qual l'import de les subvencions regulades en
aquesta Ordre no poden 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.
7. En el cas d'expedients amb projectes plurianuals, la justificació i el
pagament de les inversions subvencionades es podran fer, d'acord amb el que
estableix l'article 11.5 de l'Ordre de 31 de gener de 2005, en els exercicis i terminis que es fixin en la proposta i en la resolució de la concessió de la subvenció.
Article 11
Justificació i pagament de la subvenció

Totes les sol·licituds d'agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, de comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, presentades en virtut de la Resolució del conseller
de Comerç, Indústria i Energia d'1 de febrer de 2005, per la qual es convoquen
ajudes per al sector del comerç i els serveis (BOIB núm. 21, de 8 de febrer de
2005), passaran a regir-se pel que estableix aquesta Resolució.
Disposició final
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Comerç,
Indústria i Energia, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de publicar-se
aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons el que disposen 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;
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,
a partir de l'endemà de publicar-se aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, sense perjudici d'interposar-se'n qualsevol altre que consideri pertinent en defensa del dret.
Palma, 11 de juliol de 2005

1. El pagament de la subvenció aprovada es farà una vegada finalitzada la
inversió projectada, o segons el que regula l'article 10.4. El beneficiari trametrà
a la Direcció General de Comerç de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia còpies degudament compulsades de les factures, els rebuts, els certificats d'obres (si és el cas) i qualsevol altra documentació que se li exigeixi per a
justificar la realització i el pagament de la citada inversió.
2. Tota alteració de les condicions tengudes en compte per a la concessió
de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.
3. La falta de justificació en els termes i terminis establerts per la resolució corresponent, la modificació del projecte presentat sense haver-ne obtingut
prèviament l'aprovació d'aquesta Conselleria, així com la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent a les fixades per la norma, determinen l'anul·lació
de l'acord de subvenció.
Article 12
Comissió d'Avaluació
D'acord amb el que disposa l'article 8 de l'Ordre de 31 de gener de 2005,
la Comissió d'Avaluació per a examinar les sol·licituds d'ajudes dels programes
de subvencions d'aquesta convocatòria està composta per:
- President: el secretari general de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia.
- Secretari: el director general de Comerç.
- Vocals:
- Un funcionari del servei de Comerç.
- Un funcionari del servei de Promoció Industrial.
- Un funcionari del Departament de Gestió de Recursos de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia.
- Un funcionari del Servei Jurídic de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia.
- Un funcionari instructor, per cada programa, dels expedients que s'avaluïn, que tendrà veu però no vot.
Disposició addicional primera

El conseller de Comerç, Indústria i Energia,
José Juan Cardona

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 15891
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 5 de setembre de
2005, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular i
suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears.
Atesos els escrits rebuts de l’Ajuntament de Formentera, en relació a la
proposta de nomenaments de nou membre titular i del suplent al Consell Escolar
de les Illes Balears.
Atès la proposta de substitució del representant titular i del suplent que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 1 de setembre 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. Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los els serveis prestats:
Grup j: Representant de l’Ajuntament de Formentera:
- Titular Juan Roberto Masdeu Mayans.
- Suplent Antonio Campillo Marí.
2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup j: Representant de l’Ajuntament de Formentera:
- Titular Isidoro Torres Cardona.
- Suplent Vicenta Guijarro Martínez
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3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal titular
substituït.
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Educatius, amb l’informe previ del servei jurídic i el de la Direcció General de
Pressuposts; amb la fiscalització de la Intervenció general i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de maig, del govern de les Illes
Balears.

4. Aquesta Ordre s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Palma, 5 de setembre de 2005
RESOLUCIÓ:
Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

—o—
Num. 16049
Correcció d'errors advertits en l'ordre de dia 7 de juny de 2005
per la qual s'establia el calendari escolar del curs 2005/06 per als
centres docents no universitaris.
L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 7 de juny de 2005 (BOIB
del 18 de juny) establia el calendari escolar pel curs 2005/06 per els centres
docents no universitaris.
S'ha detectat una errada a l'article tercer , apartat tercer de la referida
ordre que cal esmenar. Atès això se'n publica la correcció següent:
On diu :
'els dies 23, 26 o 27 de juny de 2005'
Ha de dir:
' els dies 23, 26 o 27 de juny de 2006'
Palma, 7 de setembre de 2005
El conseller d'Educació i Cultura,
Francesc Fiol Amengual

—o—
Num. 15969
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 7 de setembre de 2005, mitjançant la qual es convoquen ajudes per activitats i/o despeses de funcionament de les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i federacions d’associacions
d’alumnes.
El conjunt normatiu format, entre altres disposicions, per la Llei orgànica
de 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació que garanteix la llibertat d’associació en els centres educatius; per la Llei orgànica de 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació que en els articles 2 i 3 informen que
les administracions educatives afavoriran l’exercici del dret d’associacions dels
alumnes i pares i mares; pels Decrets 187/2003 i 188/2003, de 28 de novembre
d’aquesta Comunitat, pels quals es regulen les federacions d’associacions d’alumnes i de pares i mares, respectivament, exigeix a les administracions educatives que dediquin una atenció especial a aquesta modalitat d’associacionisme,
com a element fonamental de cohesió de la comunitat escolar que incideix de
manera rellevant en el bon funcionament del sistema educatiu, atenció que ha de
concretar-se necessàriament en mesures de promoció i estímul d’aquelles entitats que realitzen activitats amb regularitat.
Dins aquest marc, la Conselleria d’Educació i Cultura considera prioritari orientar la línia de foment a les federacions d’associacions de pares i mares
d’alumnes, i a les federacions d’associacions d’alumnes, cap a un doble objectiu: d’una banda, impulsar aquelles iniciatives per a la realització d’activitats
encaminades a fomentar les finalitats legalment previstes a l’article 5 del Decret
188/2003 i del Decret 187/2003, per a les associacions de pares i mares d’alumnes i per a les associacions d’alumnes; d’altra banda, reforçar el sosteniment
econòmic de les federacions per ajudar a desenvolupar les seves funcions.
Aquests dos objectius es tradueixen en dues modalitats d’ajuda.
Per tot això, segons el que disposa l’article 13.1 de la Llei 5/2002, de 21
de juny, de subvencions modificada per la Llei 6/2004, de 23 de desembre i l’article 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005,
(BOIB núm.59, de dia 19 d’abril de 2005) per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i Cultura (art. 1 apartats
2.3.e i 2.3.j), i a proposta del director general de Planificació i Centres

Primer. Convocatòria i quantia total de l’ajuda
1.Es convoquen ajudes destinades a fomentar les activitats de les federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions d’associacions d’alumnes, i donar suport al manteniment d’aquestes entitats.
2.L’import global màxim de les ajudes que es distribuiran en aquesta convocatòria serà de 70.500 euros, repartits de la següent manera: 12.020’24 euros
a càrrec de la partida 13501 423A01 48000 FF 13207 i 58.479’76 euros a càrrec
de la partida de 13501 423A01 48000, de l’exercici de 2005.
Segon. Objecte i modalitats de les ajudes
Segons l’objecte de les ajudes s’estableixen dos tipus de modalitat:
1. Modalitat A
Potenciar la participació efectiva de les federacions d’associacions de
pares i mares i federacions d’associacions d’alumnes pel que fa a l’organització
d’activitats associatives, a la formació de pares i mares, i a l’organització d’activitats de promoció de centres escolars.
2. Modalitat B
Contribuir a les despeses de funcionament de les federacions.
Tercer. Beneficiaris
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les federacions d’associacions de
pares i mares d’alumnes i federacions d’associacions d’alumnes d’àmbit no
estatal, que estiguin legalment constituïdes, enregistrades en el nou cens de la
Conselleria d’Educació i Cultura i que desenvolupin la seva activitat a les Illes
Balears.
Quart. Requisits dels sol·licitants
Són requisits imprescindibles per sol·licitar i rebre les ajudes convocades:
1. Ser una federació d’associacions que segons l’article anterior pugui ser
beneficiària.
2. Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta
convocatòria, en els terminis establerts.
Cinquè. Sol·licituds i documentació
1.Les entitats que vulguin beneficiar-se d’aquestes ajudes hauran de formular la seva sol·licitud per escrit, mitjançant instància, que s’adequarà al model
que figura a l’annex 1 i que serà signada pel representant legal de l’entitat.
2.La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:
Per a la modalitat A:
a)Relació de les activitats objecte de subvenció amb indicació del pressupost corresponent a cada una d’elles, així com el pressupost global.
b)Fotocòpia del DNI del seu representant legal.
c)Fotocòpia del NIF o targeta d’identificació fiscal de la federació.
d)Llistat de les associacions de pares i mares d’alumnes que integren la
federació d’APIMA, o de les associacions d’alumnes que integren la federació
d’AA.
e) Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social.
f) Autorització a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears perquè pugui demanar dades a l’Agència Tributària que acreditin
que s’està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (Annex 2)
g) Declaració relativa a les ajudes o subvencions rebudes o sol·licitades de
la Conselleria d’Educació i Cultura, o d’altres departaments o unitats de qualsevol administració o ens públic, per a les mateixes activitats, i acreditar que
està al corrent de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat, i
davant la hisenda autonòmica. (Annex 3)
h)En cas de ser la primera vegada que la federació sol·licita les ajudes o
en cas que la federació hagi modificat el seu compte bancari o el seu NIF, presentació de la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears (model TG-002).
Per a la modalitat B:
a)Pressupost ordinari de l’entitat per a 2005, on s’especifiquin les despeses de funcionament.
b)Fotocòpia del DNI del seu representant legal.
c)Fotocòpia del NIF o targeta d’identificació fiscal de la federació.
d)Llistat de les associacions de pares i mares d’alumnes que integren la
federació d’APIMA, o de les associacions d’alumnes que integren la federació
d’AA.

