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de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 19 de juny de 2006
El director general de Personal Docent
Cristòfol Vidal Vidal
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Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 19 de juny de
2006, per la qual es convoquen ajudes econòmiques individuals
per assistir a activitats de formació permanent del professorat
d’ensenyament no universitari dins el període comprès entre l’1
de setembre de 2005 i el 31 d’agost de 2006.
Amb la finalitat de donar resposta a les iniciatives individuals del professorat en allò que fa referència a la seva formació permanent, i per tal de complementar i donar suport a l’oferta formativa que s’ofereix en el Programa de
formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura per
al present curs, es convoquen ajudes econòmiques individuals per assistir a activitats de formació permanent del professorat de nivells no universitaris, d’acord
amb el que s’indica en el Pla quadriennal 2004-2008 de formació permanent del
professorat, d’acord amb l’Ordre de dia 15 de setembre de 2004 (BOIB 132, de
21 de setembre).
Atesa la valoració positiva del Programa al llarg dels anteriors exercicis,
és considera adient facilitar un suport econòmic per a la participació del personal docent en activitats formatives que responguin a les seves necessitats individuals de formació permanent.
En el marc de la normativa reguladora de les ajudes i subvencions públiques les mesures de foment previstes pretenen estimular les iniciatives individuals del professorat d’ensenyament no universitari en allò que fa referència a
la seva formació permanent.
Per tot això, aquesta Resolució té per objecte la convocatòria d’ajudes
econòmiques individuals per a l’assistència a activitats de formació del professorat d’ensenyament no universitari dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2005 fins al 31 d’agost de 2006, d’acord amb les bases reguladores de les
subvencions de la Conselleria d’Educació i Cultura, aprovades mitjançant
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005 (BOIB núm.
059, de1 19 d’abril de 2005), les quals seran d’aplicació a la nova convocatòria en tot allò que aquesta no prevegi.
I en virtut del que preveu l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el test refós de la Llei de subvencions (BOIB
núm. 196, de 31 de desembre), l’article 3 i l’article 1.2.3 d) de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria d’Educació i Cultura, (BOIB núm. 059, de 19 d’abril de
2005), a proposta de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat; amb els informes previs del Servei Jurídic i de la Direcció General
de Pressuposts, i amb fiscalització favorable 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,
dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Objecte de la convocatòria

Es convoquen ajudes econòmiques individuals per subvencionar les despeses derivades de la participació en activitats de formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari d’acord amb els següents tipus d’ajudes
i modalitats:

LOCALITAT

TORRENS MAS, MARIA MAGDALENA
MATEU CANYELLES, JOAN

MESTRE MASSOT, IRENE
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Tipus i quanties
Tipus A: Quantia màxima de 1.000 euros
Modalitat: Postgrau, màster, títol propi de la universitat, cursos d’especialista
universitari, congressos, cursos, seminaris i altres activitats anàlogues.
Àmbit de realització: Internacional

Annex 1. Directors/directores
NOM
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Tipus i quanties
Tipus B: Quantia màxima de 800 euros
Modalitat: Postgrau, màster, títol propi de la universitat, cursos de especialista
universitari, congressos, cursos, seminaris i altres activitats anàlogues.
Àmbit de realització: Estatal
Les activitats de formació permanent a què fa referència la present convocatòria s’han de fer en el període comprès entre l’1 de setembre de 2005 i el
dia 31 d’agost de 2006.
Les activitats incloses en el Programa 2005-2006 de formació permanent
del professorat no són objecte de subvenció, excepte les que impliquin desplaçament entre illes.
Les activitats de formació per les quals es sol·licita la subvenció, han de
complir els criteris següents:
Relació de l’activitat de formació amb el lloc de feina que es desenvolupa.
Relació de l’activitat de formació amb l’àrea/etapa que imparteix la persona sol·licitant.
Interès de l’activitat per a les necessitats del centre educatiu.
Segon. Import i crèdit pressupostari
L’import total que s’ha de distribuir en aquesta convocatòria no pot superar la quantitat de 35.000 euros, amb càrrec a la consignació pressupostària
13601.421B03.48000.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a 2006.
Tercer . Beneficiaris
Els destinataris d’aquestes ajudes són el professorat i el personal docent
especialitzat que compleixi les condicions següents:
1.a. Estar en servei actiu en algun centre docent, públic o privat concertat,
de l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Cultura, dels nivells o ensenyaments que s’esmenten a continuació: educació infantil, educació primària,
educació secundària, educació especial, educació de persones adultes, o ensenyaments de règim especial.
Estar en servei actiu en alguna unitat de suport als centres públics o privats concertats dels nivells o ensenyament esmentats anteriorment.
1.b. No haver gaudit al llarg de l’any 2005 de cap ajuda econòmica individual per a la realització d’activitats de formació permanent del professorat,
d’acord amb la convocatòria efectuada mitjançant la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de día 6 de juliol de 2005.
1.c. No ser beneficiari de cap altra ajuda per mitjà d’aquesta convocatòria.
1.d. No ser beneficiari d’ajudes per participar en l’acció 2.2.C de
Comenius.
1.e. No ser beneficiari d’altres d’ajudes per a la mateixa activitat o en el
seu cas comunicar l’obtenció d’altres ajudes en el termini de tres dies hàbils des
de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i en tot cas abans de la
justificació de l’aplicació que s’hagi donat al fons percebuts (annex 2).
1.f. No ser beneficiari de llicència d’estudis durant el període de desenvolupament de l’activitat.
Quart. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris les que es disposen a l’article 11 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) i a l’article 9 de
l’Ordre de bases del conseller d’Educació i Cultura, i en concret les següents:
Acreditar que s’està al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica. En aquest darrer cas, la unitat de gestió econòmica de la Conselleria d’Educació i Cultura comprovarà d’ofici que els seus
beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions amb la hisenda de la comunitat autònoma, en el marc del que preveu l’article 38 del Decret 75/2004, de 27
d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de la
llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Justificar adequadament que els fons percebuts estan destinats a l’objecte
de l’ajuda d’acord amb l’apartat tretzè d’aquesta resolució.
Comunicar, en el seu cas, a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat la sol.licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la
mateixa finalitat. Aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies
hàbils des de la sol.licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas,
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abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts.
Quint. Despeses subvencionables
Desplaçaments entre illes, illes/península, illes/estranger. Únicament es
consideraran els desplaçaments d’anada i tornada des del punt de sortida de l’illa fins a la localitat on es realitzi l’activitat.
Allotjament des de la nit anterior al començament de l’activitat fins a la
d’acabament, amb un total màxim de 40,75 euros per nit.
Inscripció o matrícula i despeses de l’activitat amb excepció de les incloses a l’article 18 del Decret 128/2002, de 18 d’octubre (BOIB núm.127, de 22
d’octubre de 2002), per a aquelles persones que es puguin acollir a les ajudes del
esmentat Decret.
Sisè. Quantia de les subvencions
1. L’import de les subvencions podrà ser del 100% de les despeses subvencionables acreditades pel sol·licitant i no pot superar en cap cas el màxim
del total de subvenció per a les ajudes de tipus A o B, que s’estableixen en l’apartat primer d’aquesta Convocatòria.
2. En el cas que l’import de les peticions sigui superior a la quantia màxima fixada en la convocatòria la quantia es minorarà proporcionalment entre tots
els sol·licitants que en resultin beneficiaris fins arribar al total pressupostat.
Setè. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar en qualsevol dels registres de la
Conselleria d’Educació i Cultura, de les delegacions territorials d’Eivissa i
Formentera i Menorca o de qualsevol altra dependència a la qual es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Annex1).
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus,
s’ha de fer amb el sobre obert, perquè el funcionari del servei la dati i la segelli
abans de certificar-la.
Juntament amb la sol·licitud, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
2.a. El programa o la convocatòria de l’activitat a la qual es desitja assistir, amb l’especificació de les dates de començament i d’acabament de l’activitat, com també dels dies i de la seva durada.
2.b. Tres còpies de la targeta d’identificació fiscal de la persona sol·licitant o del DNI.
2.c. Les dades bancàries d’acord amb el model TG002, que correspon a la
sol·licitud de transferència bancària del Govern de les Illes Balears, que està a
disposició dels sol·licitants en el Servei de Formació Permanent del Professorat
(Passatge part. de Guillem de Torrella, núm.1) i en les delegacions territorials
d’Eivissa i Formentera i Menorca.
2.d. Els sol·licitants d’ajuda per a la formació d’idiomes per mitjà de la
present Resolució que no compleixin els requisits o característiques establerts
en la convocatòria Comenius (acció 2.2. C), o que no hagin estat seleccionats en
aquesta convocatòria, han d’adjuntar a la sol·licitud, a més de la documentació
assenyalada en els punts anteriors, un certificat del director del centre de destinació en el qual es facin constar els anys d’experiència en l’ensenyament d’idiomes estrangers i el nombre d’hores impartides a la setmana, així com també
la comunicació de les circumstàncies per les quals no se sol·licita l’ajuda mitjançant la convocatòria esmentada.
2.e. Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
davant l’Administració de l’Estat o 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 està al corrent en el compliment d’aquestes obligacions, d’acord amb l’annex 4.
Vuitè. Termini de presentació de les sol·licituds
Per a les activitats de formació que s’hagin de realitzar amb posterioritat
a la publicació d’aquesta Resolució, la presentació de les sol·licituds s’ha de realitzar en un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la data d’inici de l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda.
En el cas que l’esmentada activitat s’hagi realitzat o iniciat amb anterioritat a la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
o dins els quinze dies hàbils següents a l’esmentada publicació, les peticions
d’ajuda s’han de formular en el termini d’un mes a partir de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí esmentat.
Novè. Instrucció del procediment
La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
és l’òrgan competent per a la instrucció dels procediments que es derivin d’aquesta Resolució.
Desè. Tramitació de l’expedient
D’acord amb el que disposa l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú , si la sol·licitud i/o la documentació presentada tengués
algun defecte o hi faltàs alguna documentació, es requerirà la persona interessada, perquè en el termini de 10 dies ho esmeni, i se li advertirà que, en el cas
de no fer-ho, es considerarà desistida a seva petició, després d’una resolució que
ha de ser dictada en els termes prevists en l’article 42 de la Llei 30/1992.
El Servei de Formació Permanent del Professorat ha de comprovar que les

24-06-2006

sol·licituds compleixen els requisits necessaris per a la seva admissió i ha de
sol·licitar a les unitats competents els informes tècnics que hagin de servir de
base a les tasques de la Comissió d’Avaluació de les sol·licituds.
Els informes tècnics a què fa referència l’apartat anterior han de valorar
l’adequació de les activitats de formació als criteris assenyalats a l’apartat primer, punt 4 de la present convocatòria.
Onzè. Comissió Avaluadora
La valoració de les sol·licituds s’ha de dur a terme per una comissió integrada pels membres següents:
1.a. El cap del Servei de Formació Permanent del Professorat, que hi
actuarà com a president.
1.b. Un/a representant del Departament d’Inspecció Educativa.
1.c. Un/a representant del Servei Jurídic de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
1.d. Un/a representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
1.e. Un/a funcionari/ària adscrit/a al Servei de Formació Permanent del
Professorat, que hi actuarà com a secretari/ària.
La Comissió, d’acord amb els requisits i els criteris de valoració establerts
en aquesta Resolució, ha d’emetre un informe que servirà de base a l’instructor
per elaborar la Proposta de resolució.
La Comissió pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris.
Dotzè. Proposta de resolució, resolució i notificació
La Proposta de resolució es publicarà a la pàgina web de la Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
(http://dginnova.caib.es) i als taulers d’anuncis de la Conselleria d’Educació i
Cultura (Passatge Guillem de Torrella núm. 1, 1r pis) i de les delegacions territorials de Menorca, Eivissa i Formentera, amb la llista de beneficiaris als quals
es proposa l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació de les persones excloses amb indicació de la causa d’exclusió . Una vegada
publicada la proposta, els beneficiaris comunicaran a l’òrgan instructor l’acceptació o la renúncia de la Proposta de resolució, d’acord amb l’article 9.1.a de les
bases reguladores. En qualsevol cas, l’acceptació de la proposta s’entendrà produïda automàticament, si en el termini de vuit dies des de la publicació de la
Proposta de resolució no es fa constar el contrari ( annex 3).
El conseller d’Educació i Cultura, atesa la proposta de l’instructor de l’expedient, elaborada d’acord amb l’informe presentat per la Comissió d’Avaluació
disposa per resoldre-la de sis mesos, a comptar a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini indicat,
sense haver dictat i notificat la resolució expressa als interessats, aquest podran
entendre desestimades les sol·licituds.
La Resolució de concessió s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i ha d’indicar la relació de beneficiaris als quals s’ha concedit la
subvenció, el seu import, com també la relació de les persones a les quals no és
possible concedir subvenció, amb indicació del motiu en aquests dos darrers
casos.
La concessió de l’ajuda econòmica no suposa el reconeixement ni el registre de l’activitat com a activitat de formació permanent del professorat, als efectes que preveu l’Ordre de reconeixement de 2 de gener de 2002.
Tretzè. Justificació i pagament de l’ajuda
El pagament de l’ajuda es durà a terme una vegada finalitzada l’activitat
de formació, i està condicionada al fet que la persona beneficiària justifiqui
degudament la seva participació en l’activitat davant la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat.
En el marc del que preveu l’article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, aquesta
justificació es durà a terme mitjançant la presentació d’un compte justificatiu,
que es compondrà dels documents següents:
Memòria de les activitats realitzades.
Relació del justificants imputats, on necessàriament, s’ha d’incloure fotocòpia compulsada del document que justifiqui la inscripció a l’activitat i fotocòpia compulsada del certificat de participació, expedit per l’entitat que organitza l’activitat o el certificat acadèmic dels estudis realitzats amb especificació
del nombre de dies d’assistència.
Documentació justificativa de les despeses realitzades. Les despeses s’han
d’acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalen
amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
El termini de presentació de justificants serà fins el dia 20 de setembre de
2006.
En cas d’incompliment parcial de les obligacions per part dels beneficiaris el criteri de gradació és el següent:
Es farà el pagament de la despesa econòmica justificada correctament
sempre que no se superi la quantitat establerta al punt primer d’aquesta convocatòria .
Catorzè. Control financer
Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació de finances i pressuposts de la comunitat autò-
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noma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques. A més, ha de facilitar tota la informació que li requereixi la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans de control extern.
Quinzè. Revocació de les ajudes concedides
D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB
núm. 196, de 31 de desembre) s’ha de revocar la subvenció quan, posteriorment
a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les
obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l’eficàcia de
l’acte de concessió de la subvenció .
Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte
l’acte de concessió i s’han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.
Setzè. Reintegrament de les ajudes concedides
Pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins
a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos establerts a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
Dissetè. Règim d’infraccions i sancions
L’incompliment dels requisits establerts en aquesta resolució dóna lloc a
aplicar el règim d’infraccions i sancions establert al Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvenciones
(BOIB núm. 196, de 31 de desembre).
Divuitè. Inspecció
D’acord amb el que disposa aquesta resolució, les subvencions que concedeix el conseller d’Educació i Cultura s’han de sotmetre a la inspecció corresponent, segons la normativa legal vigent que sigui d’aplicació .
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_______________________________________________________________________
Entitat o institució que l’organitza
______________________________________ _____________________________
Lloc on es realitza
Nombre de dies
___________________________
___________________
______________
Data d’inici
Data d’acabament
Tipus d’ajuda (A o B)
Despeses d’activitat: _______________

Quantitat total sol·licitada ______________

Import de la inscripció i/o de l’abonament de les mensualitats en concepte d’ensenyament
______________________
Altres aspectes (.............................................................................)
Sol·licit, d’acord amb el que estableix la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de
……de…………..….de……….., que em sigui concedida l’ajuda esmentada per participar
en l’activitat indicada.
___________________, ___________ de _________ de 2006
(signatura)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA (DIRECCIÓ
D’ORDENACIÓ, INNOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

GENERAL

ANNEX 2
NOM I LLINATGES:…………………………………………………………………
DNI / NIF / PASSAPORT: .……………………………………………………………...
ADREÇA I TELÈFON: ………………………………………………………………
realitz la següent:
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Dinovè. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració autònoma de les Illes Balears, i l’article 116 de la Llei
estatal 30/1992 de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú , contra aquesta Resolució ,
que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador
des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; o
recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 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 d’aquesta Resolució .

Declar sota la meva responsabilitat que, en relació amb el procediment per a l’obtenció de
subvencions per ajudes econòmiques individuals per assistir a activitats de formació permanent del professorat d’ensenayment no universitari dins el període comprès entre l’1 de
setembre de 2005 i el 31 d’agost de 2006, convocat per Resolució del conseller d’Educació
i Cultura, de ………………………….de 2006:

Palma, 19 de juny de 2006

( ) Que he sol·licitat –i es troben pendent de resolució- les ajudes públiques o privades que
s’indiquen a continuació per dur a terme les mateixes activitats per a les quals formul la
petició d’ajuda.

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
Annex 1
Model de sol·licitud d’ajuda econòmica individual del tipus A o B

Que conec i no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari dels prevists a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que conec i assumesc l’acompliment de les obligacions establertes a l’apartat tercer d’aquesta resolució.
A més, declar que (marcau l’opció en la qual us trobau):
( ) No he sol·licitat ni obtingut subvencions de cap altre departament del Govern de les Illes
Balears o d’altra Administració pública, ni ens privat, nacional o internacional, per dur a
terme les mateixes activitats per a les quals formul la petició d’ajuda.

Entitat o institució

Quantia

…………………………………………………… ……………………………
( ) Que he estat beneficiari de les ajudes públiques o privades que s’especifiquen a continuació per dur a terme les mateixes activitats per a les quals formul la petició d’ajuda.

Dades personals
Entitat o institució
__________________________________ _________________________
Llinatges i nom
NIF
____________________________________________ _____________________
Adreça particular
Codi postal
_____________________________________ ________ / _____________________
Localitat
Telèfon

Quantia

……………………………………………………… …………………………
I perquè així consti i als efectes oportuns davant l’òrgan administratiu que convoca el procediment per a la concessió de subvencions, sign aquesta declaració responsable
Palma, …… de …………………….. de 2006

Dades professionals
(Signatura del declarant)
________________________ ________ _________ _________/ _______________
Centre de destinació
Públic
Privat
Telèfon
__________________________________
Adreça del centre

_________________________________
Localitat

Annex 3
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
ATORGADA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Distància en Kms entre la localitat de destinació i la de l’activitat (només anada) _________
__________________
Cos al qual pertany

_________________
Nivell que imparteix

____________________
Assignatura, àrea, cicle o especialitat

Dades de l’activitat

(nom i llinatges) ……………………………………………………………………….,
amb DNI / NIE / passaport núm. ……………… i domicili a ………………………….
………………………………………………………………..,
EXPÒS:

Denominació de l’activitat

Que segons l’article 11 de Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) i l’article 9 de

12

BOIB

Num. 89

l’Ordre del conseller 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, és obligació
dels beneficiaris comunicar a l’òrgan competent l’acceptació o la renúncia de la subvenció
en els termes de la proposta de concessió.
D’acord amb això,

24-06-2006

2006 amb núm d’edicte 10.846 (BOIB 84 de 13-06-2006), autoritzava el canvi
del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa pel d’Explotació de
sistemes informàtics, també de grau mitjà, al centre privat d’educació infantil,
primària i secundària ‘Es Liceu’, d’es Pont d’Inca (Marratxí).
A la versió castellana de l’esmentada Resolució es va detectar una errada
que cal esmenar. Per tot això es procedeix a efectuar la següent correcció:

DECLAR:
Que és la meva voluntat acceptar la proposta de subvenció de …………………….euros, en
els termes de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de data …… de
……………….. de ……………., ……………………………………………………….
(BOIB núm. …., de ………………… de ………….), sign aquesta declaració.

Palma, …… de ……………………. de 2006

(signatura)

A l’Article 1
On diu
Enseñanzas autorizadas:
- educación secundaria obligatoria: 4 unidades y 117 plazas escolares
Ha de dir
Enseñanzas autorizadas:
- educación secundaria obligatoria: 8 unidades y 240 plazas escolares
Palma, 14 de juny de 2006

ANNEX 4
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
(CONCESSIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS)
La persona que signa aquest document autoritza a la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per sol·licitar de l’Agència
Estatal de l’Administració tributària les dades referents al compliment de les
seves obligacions tributàries, amb la finalitat d’acreditar els requisits establerts
per obtenir, percebre i mantenir la subvenció i/o ajuda
.......................................................……………………………… (especificau el
tipus d’ajuda), atès el que disposa l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel que fa a les obligacions dels beneficiaris.
Aquesta autorització solament té validesa a l’efecte del reconeixement,
seguiment i control de la subvenció i/o ajuda abans esmentada, en aplicació del
que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, que es manté
vigent després de l’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permeten, amb
l’autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que
necessita l’Administració pública per al desenvolupament de les funcions que li
són pròpies.
A. DADES DEL SOL·LICITANT DE LA SUBVENCIÓ/AJUDA
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
______________________________________________________________________
NIF
____________________________________________
SIGNATURA (en el cas de les persones físiques)

DADES DE LA PERSONA AUTORITZADA (en el cas que sigui una persona jurídica o
una entitat de les que preveu l’article 35.4 de la Llei general tributària)
LLINATGES I NOM
______________________________________________________________________
NIF
______________________________________________
ACTUA EN QUALITAT DE
______________________________________________
SIGNATURA

............................................... a ........ de ............................ de .....................
NOTA: Aquesta autorització pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un escrit
adreçat a ................................................................................................
(òrgan administratiu)

—o—
Num. 11547
Correcció d’errades advertides en la versió castellana de la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de data 1 de juny
de 2006, per la qual s’autoritzava la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil, primària, i secundària ‘Es Liceu’, d’es Pont d’Inca (Marratxí).
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de data 1 de juny de

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual

—o—
Num. 11550
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 15 de juny
de 2006, per la qual s’autoritza l’ampliació d’una unitat d’educació infantil de segon cicle al centre privat d’educació infantil,
primària, secundària obligatòria i batxillerat ‘Santa Mónica’, de
Palma.
Vist l’expedient iniciat per la Sra. Catalina Vilanova Bisquerra, representant de la titularitat del centre docent privat denominat Santa Mónica, domiciliat
al carrer de Martínez Vargas, núm. 13 i Reina Violant, núm. 9 i 10, de Palma, en
què sol·licita l’ampliació d’una unitat d’educació infantil de segon cicle.
Atès que, per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març
de 2006 (BOIB de 8 d’abril), el centre està autoritzat amb la configuració
següent: educació infantil de segon cicle, amb 15 unitats i 375 places escolars;
educació primària, amb 26 unitats i 650 places escolars; educació secundària
obligatòria, amb 17 unitats i 507 places escolars; batxillerat, amb 8 unitats i 280
llocs escolars, en les modalitats de Ciències de la natura i la salut i Humanitats
i ciències socials.
Atès que, amb data 17 de maig de 2006, sol·liciten l’ampliació d’una unitat d’educació infantil de segon cicle, amb efectes de l’inici del curs escolar
2006-2007.
Atès que, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió, en el seu informe de
data 25 de maig de 2006, indica que els espais proposats compleixen amb el
Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre (BOE del 10), pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments escolars de
règim general.
Atès que, amb data 12 de juny de 2006, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, informa favorablement la visita al centre.
Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius, dict la següent
RESOLUCIÓ
Article 1
Autoritzar amb efectes de l’inici dels curs escolar 2006-2007, l’ampliació
d’una unitat d’educació infantil de segon cicle al centre privat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat ‘Santa Mónica’, de Palma.
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:
Codi de centre: 07003262
Denominació genèrica: centre d’educació infantil, primària, secundària
obligatòria i batxillerat
Denominació específica: Santa Mónica
Titular: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo
Domicili: c/ de Martínez Vargas, núm. 13 i c/ Reina Violant, núm. 9 i 10
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
- educació infantil de segon cicle: 16 unitats i 400 places escolars
- educació primària: 26 unitats i 650 places escolars
- educació secundària obligatòria: 17 unitats i 507 places escolars
- batxillerat: 8 unitats i 280 places escolars, en les modalitats de Ciències
de la Natura
i la salut, i Humanitats i ciències socials
Article 2
L’esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.

