
e)Comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció el fet d’haver sol·lici-
tat o obtengut altres subvencions per a la mateixa finalitat. Ho ha comunicar
dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subven-
ció concurrent i, en qualsevol cas, abans de justificar l’aplicació que hagi donat
als fons percebuts.

f)Acreditar —en la manera establerta reglamentàriament i abans que es
faci la proposta de resolució— que està al corrent de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

g)Deixar constància d’haver percebut i aplicat la subvenció en els llibres
de comptabilitat i en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el benefi-
ciari d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que hi sigui aplicable.

h)Conservar els documents justificatius d’haver aplicat els fons percebuts
(inclosos els documents electrònics), mentre puguin ser objecte d’actuacions de
comprovació i control.

i)Indicar expressament la col·laboració de la Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals (d’acord amb el format comú d’imatge corporativa
del Govern de les Illes Balears) en les publicacions i el material imprès i la
publicitat de les activitats subvencionades, si la resolució de concessió ho esta-
bleix.

j)Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions.

k)Qualsevol altra exigida per la normativa vigent que hi sigui aplicable.

14.Normativa aplicable

Per a la tramitació del procediment de concessió de subvencions s’estarà
al que disposen el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de subvencions, l’Ordre de la consellera de Relacions
Institucionals de 12 de desembre de 2005, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de mitjans de comu-
nicació social, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 4205

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 22 de febrer de
2007, per la qual es cessa i nomena nou membre titular del
Consell Escolar de les Illes Balears

Atès l’escrit rebut de la Federació d’Ensenyament de les Illes CCOO, en
relació a la proposta de nomenament de nou membre titular al Consell Escolar
de les Illes Balears.

Atès la proposta de substitució de representant Titular que fa el president
del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 20 de febrer de 2007, 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 membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la per-
sona que tot seguit s’indica, agraint-li els serveis prestats:

Grup a: Representant del professorat proposat per CCOO:
- Titular Maria José Gibert Cabot.

2. Es nomena membre del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup a: Representant del professorat proposat per CCOO:
- Titular Carlos Estruch Vidal.

3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal titular
substituït.

Aquesta Ordre s’ha de publicar en el BOIB.

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

Palma, 22 de febrer de 2007

— o —

Num. 4292
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 27 de febrer
de 2007, per la qual es convoquen ajudes individualitzades de
transport escolar per als alumnes que cursen estudis als centres
docents públics no universitaris durant el curs escolar
2006/2007.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, disposa a l’article 80
que per fer efectiu el principi d’igualtat en relació al dret a l’educació, les admi-
nistracions públiques desenvoluparan accions de caràcter compensatori.

Així mateix l’article 82 de l’esmentada llei, estableix que  a les zones
rurals on es consideri aconsellable, podran escolaritzar-se els infants a un muni-
cipi proper al seu lloc de residència, a fi de garantir-los l’ensenyament.

Per aquest motiu, l’Administració educativa ha de facilitar, entre altres
serveis, el transport, i es considera necessari que els alumnes que per diverses
circumstàncies no poden utilitzar les rutes de transport escolar contractades per
l’Administració, rebin una ajuda per les despeses que els ocasiona el desplaça-
ment al centre escolar.

Així mateix, la voluntat de la Conselleria és continuar amb l’aplicació
d’aquestes ajudes individuals als alumnes de segon cicle d’educació infantil (3-
6 anys).

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15.1 del Decret legisla-
tiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sub-
vencions (BOIB núm.196, de 31 de desembre) i l’article 3 de l’Ordre del con-
seller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual  s’estableixen  les
bases  reguladores  de  les  subvencions  en  matèria d’Educació i Cultura (BOIB
núm.59, de 19 d’abril de 2005), a proposta del secretari general, amb els infor-
mes previs del Servei Jurídic i de la Direcció General de Pressuposts; amb la fis-
calització favorable de la Intervenció General i fent ús de les facultats que m’a-
tribueix la Llei 4/2001, de 14 de maig, del Govern de les Illes Balears.

RESOLC

Primer. Objecte
L’objectiu de les subvencions que es convoquen és col·laborar en les des-

peses de transport dels alumnes que cursen estudis a centres docents públics dels
nivells d’educació infantil (3 a 6 anys), educació primària o secundària obliga-
tòria que estiguin ubicats a una distància igual o superior 3 km del domicili
familiar, i no poden utilitzar les rutes de transport escolar contractades a aquest
efecte per l’Administració educativa.

Segon. Requisits dels sol·licitants
1. Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els alumnes que compleixen els

requisits següents:
a) Cursar estudis d’educació infantil (3-6 anys), educació primària o

secundària obligatòria en un centre docent públic.
b) No poder utilitzar les rutes de transport escolar contractades per

l’Administració educativa.
c) Tenir el domicili familiar situat a  3  o més km de distància del centre

docent on està matriculat.
d) Tenir el quocient que resulta de dividir tots els ingressos de la unitat

familiar entre el nombre de membres que en formen part no superior als
5.500,00 euros. Aquest criteri no serà d’aplicació als  supòsits d’alumnat d’edu-
cació infantil  quan al seu terme municipal no hi hagi cap centre públic que
imparteixi aquest ensenyament.

e) Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta
convocatòria, en els terminis establerts.

2. A més, amb informe previ del Consell Escolar, ratificat per la comissió
avaluadora, podran ser beneficiaris de les ajudes els alumnes que es trobin en els
casos següents:

- Alumnes que fan ús del servei de transport escolar que té contractat
l’Administració educativa, però que necessiten l’ajut per apropar-se a l’itinera-
ri de la ruta d’aquest transport escolar, sempre que es compleixin els requisits
a), d) i e)

- Alumnes escolaritzats per l’Administració educativa en un centre docent
concertat, ja sigui per manca d’oferta pública o per criteris de distribució equi-
tativa dels alumnes amb necessitats educatives especials (annex I), sempre que
es compleixin  tots els requisits indicats.

- Alumnes que cursin estudis no contemplats en l’apartat primer amb una
situació social desfavorable. Sempre que es compleixin tots els requisits indi-
cats.

- Alumnes que cursin estudis no contemplats en l’apartat primer i que tan
sol es puguin cursar en centres ubicats a més de 20 quilòmetres de distància del
seu domicili familiar.  Sempre que es compleixin tots els requisits indicats.

3. Les obligacions dels beneficiaris són les que estableix l’article 11 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions.
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