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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Full núm. 2
La persona sotasignada, en nom de l’entitat que representa, declara que són
certes les dades que apareixen en aquesta sol·licitud i en la documentació que
s’hi adjunta, i sol·licita la concessió d’una subvenció per al manteniment
d’estructures organitzatives de la mateixa en el marc del foment de l’activitat
sindical.
Així mateix autoritza la Conselleria de Treball i Formació perquè pugui comprovar d’ofici que l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.
……………………………., ……….. de ……………………….. de 2006
Signat:
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:
— Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en
nom de l’organització sindical sol·licitant. La representació pot acreditar-se per
qualsevol forma vàlida en dret.
— Estatuts de l’organització sindical o del sindicat, excepte en el cas que s’hagin aportat anteriorment per als mateixos ajuts, llevat que s’hagin modificat.
— Fotocòpia compulsada del CIF.
— Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social segons el
qual l’organització sindical està al corrent de la cotització amb la Seguretat
Social.
— Declaració de no estar incurs en cap de les prohibicions per ser-ne beneficiari, establertes en l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions.
— Pressupost detallat dels ingressos i de les despeses prevists per al període
subvencionable.
— Memòria de l’activitat objecte de la subvenció i justificació de la necessitat.
— Imprès TG002 degudament emplenat.
Si el sol·licitant de l’ajut és una federació o una confederació i sol·licita la subvenció en nom d’altres organitzacions sindicals, ha d’adjuntar la documentació
esmentada anteriorment corresponent a aquestes organitzacions i, a més, la documentació acreditativa de l’existència de poder suficient per sol·licitar-la i, si
pertoca, rebre-la.
ANNEX I
DECLARACIÓ DE PROHIBICIONS PER SER BENEFICIARI DE LA
SUBVENCIÓ
El Sr. / la Sra. _________________________________________________
Adreça
___________________________________ DNI ____________
en qualitat de _______________________ de l’entitat _________________
amb domicili social a ____________________________ i CIF __________
DECLAR DE FORMA RESPONSABLE
Que l’entitat que represent no està sotmesa a cap de les prohibicions establertes
en l’apartat 1 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre (BOIB núm. 196, de dia 31 de
desembre), per ser beneficiària de la subvenció sol·licitada per al manteniment
de l’estructura organitzativa de la mateixa en el marc del foment del fet sindical
(Ordre de 4 de maig de 2005 i Resolució de – de ——- de 2006, ambdues del
conseller de Treball i Formació)
Així mateix, em compromet a comunicar per escrit a la Conselleria de Treball i
Formació, qualsevol variació en aquesta declaració en un termini inferior a 15
dies a partir de la data en què es doni alguna de les circumstàncies previstes en
l’article 10.1 del Text refós esmentat com a causa de prohibició per ser-ne beneficiari.
……………………………., ……….. d ……………………….. de ..........

(signatura)

—o—

Num. 11306
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 14 de juny de
2006 , per la qual s’amplia i modifica, d’acord amb la disposició
transitòria segona de la LOE, el procediment que regula la jubilació voluntària anticipada i el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries per a l’any 2006.
Atès que, la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d’educació (LOE), en la seva
disposició transitòria segona estableix un règim de jubilació voluntària anticipada a favor del personal docent no universitari inclòs en l’àmbit personal de
cobertura del Règim de Classes Passives de l’Estat que, malgrat sigui anàleg al
regulat en la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), introdueix algunes
novetats que afecten, tant als requisits generals exigits com a la possibilitat que
altres funcionaris docents inclosos en un altre règim puguin accedir per primera vegada a la jubilació voluntària anticipada.
Atès que és voluntat d’aquesta Conselleria d’Educació i Cultura respectar
els drets reconeguts per la LOE a aquells col·lectius als qui s’amplia el dret a la
jubilació voluntària anticipada en el present curs acadèmic.
Per tot això, dict aquesta
Resolució
Primer.- Aquells funcionaris docents que ja presentaren la sol·licitud d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 7 de desembre de
2005 , per la qual es regula el procediment que regirà la convocatòria per a l’any
2006 de la jubilació anticipada voluntària, no cal que presentin cap tipus de
documentació.
Segon.- Podran sol·licitar la jubilació anticipada voluntària, amb efectes
de 31 d’agost de l’any 2006, aquells funcionaris docents dependents d’aquesta
Conselleria, que pertanyin a algun d’aquests cossos:
Cos de mestres.
Cos de professors d’ensenyament secundari.
Cos de professors tècnics de formació professional.
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny.
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
Cos d’inspectors d’educació.
Cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa.
Cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la
LOGSE.
Tercer- Els participants hauran de complir els requisits que s’assenyalen a
continuació:
a) Haver estat en actiu de forma ininterrompuda durant els quinze anys
anteriors a la presentació de la sol·licitud en llocs docents, o que una part d’aquest període hagin estat en situació de serveis especials o que hagin ocupat un
lloc de feina depenent funcional o orgànicament de les Administracions educatives, o bé se’ls hagi concedit una excedència per alguns dels supòsits establerts
en l’article 29.4 de la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció
pública, modificat per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, i per la Llei 51/2003,
de 2 de desembre.
b) Haver complit seixanta anys d’edat a dia 31 d’agost del 2006.
c) Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a l’Estat a
31 d’agost de 2006.
Quart.- Els funcionaris de carrera dels cossos docents, acollits a Règims
Generals de Seguretat Social o a altres règims de previsió distints dels de
Classes Passives, podran optar en el moment d’entregar la sol·licitud de jubilació voluntària i sempre que compleixen els requisits del punt anterior, a incorporar-se al règim de jubilació voluntària anticipada del Règim de Classes
Passives. (Annex II)
Cinquè.- Els funcionaris que es jubilin d’acord amb la disposició transitòria segona de la LOE que, en el moment de la jubilació, tenguin acreditats un
mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l’Estat o a la comunitat autònoma de les Illes Balears, rebran una gratificació extraordinària per una sola vegada, el càlcul de la qual s’efectuarà en funció de l’edat, el cos de pertinença i els
anys de serveis efectius, segons el que disposa l’Acord del Consell de Ministres
de dia 6 de març de 1992.
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Igualment, els funcionaris a què fa referència el paràgraf anterior rebran,
per una sola vegada, el complement autonòmic addicional determinat al Decret
83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic -i se’n determina l’import corresponent- de les gratificacions extraordinàries previstes a la
Llei orgànica d’educació per als funcionaris docents no universitaris que optin
a la jubilació voluntària anticipada, amb les seves corresponents actualitzacions.
Els funcionaris dels cossos docents a què fa referència l’apartat 6 de la
disposició transitòria 2 de la LOE , acollits a règims de seguretat social o de previsió distints dels de classes passives que no exercitin l’opció prevista a l’apartat quart, podran rebre igualment la gratificació extraordinària i el complement
autonòmic addicional que els correspongui, segons el que determinen els dos
paràgrafs anteriors, sempre que causin baixa definitiva en la prestació de serveis
a l’Estat, per jubilació voluntària o per renúncia a la seva condició de funcionari i, a més a més, compleixin els requisits exigits en aquesta norma, llevat del de
pertinença al règim de classes passives de l’Estat.
Sisè.- La sol·licitud, segons el model que es publica com a Annex I d’aquesta Resolució, s’haurà de presentar, acompanyada de fotocòpia del document
d’identitat, a la Direcció General de Personal Docent, a les delegacions territorials de Menorca i d’Eivissa i Formentera, o a les dependències i en la forma que
determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
En cas que la informació consignada resulti incompleta, es requerirà el
sol·licitant en la forma i els terminis establerts a l’esmentada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Signatura
SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENT. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Diligència:
Cap de la Secció de Personal de la Conselleria d’Educació i Cultura
Certific que són certes les dades exposades pel sol·licitant, segons consta a l’expedient de la persona interessada que es troba en els arxius de la Conselleria.
Signatura i segell:
ANNEX II
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Personal Docent
NOM I LLINATGES ……………………………….………………
amb número de DNI ………………. i NRP .…………………….. manifesta
d’acord amb la disposició transitòria segona de la LOE apartat 5 la seva voluntat d’incorporar-se al Règim de Classes Passives de l’Estat.
Palma de Mallorca, ……… de …………………… de 200...
Signatura

Sisè.- El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 30 de juny de
2006.

—o—

Setè.- La Direcció General de Personal Docent tramitarà les sol·licituds
presentades i l’òrgan competent, si escau, dictarà la resolució de jubilació anticipada voluntària i, si n’és el cas, especificarà la quantia de la gratificació
extraordinària i del complement autonòmic addicional que puguin correspondre
al sol·licitant, que percebrà juntament amb la paga ordinària del darrer mes de
servei actiu.
Setè.- Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el
conseller d’Educació i Cultura, d’acord amb el que disposen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener,
o interposar directament un 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 del dia següent a la data de
publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb els articles 10.1, 14.1 i 46.1 de la
Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l’article
74.1 de la Llei orgànica del poder judicial, en la redacció donada per la Llei
6/1998.
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 14 de juny de 2006
ANNEX I
_________________________________________________________
(llinatges i nom)
amb DNI ____________ i NRP ______________________________
nascut/da a ______________________________________________
amb domicili a ________________________________________
localitat _____________ CP. ___________ tel.: ____________ del cos
___________________________________________________
amb destinació a (1) _____________________________________
Notes: (1) Indicau el centre docent i la localitat on teniu la destinació definitiva.
DECLAR:
Que compleix els requisits establerts a l’apartat tercer d’aquesta Resolució
Per això,
SOL·LICIT:
Que admeteu aquesta instància a l’efecte d’accedir a la jubilació anticipada prevista per la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 4
maig.

Num. 22003
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 16 de juny de
2006, per la qual s’aprova la convocatòria per a la selecció dels
centres d’educació infantil i d’educació primària sostinguts amb
fons públics per implantar mesures de foment de la competència
lingüística dels alumnes en llengües estrangeres per al curs
2006-2007.
La capacitació per a la comunicació en una o més llengües estrangeres és
una de les finalitats a les quals ha d’orientar-se el sistema educatiu espanyol.
El marc normatiu actual encomana a les administracions educatives el
foment d’una primera aproximació a la llengua estrangera en els aprenentatges
del segon cicle de l’educació infantil, especialment en el darrer any, i estableix
la capacitat d’adquirir la competència comunicativa bàsica, almenys en una llengua estrangera, que permeti als alumnes de l’etapa de l’educació primària
expressar i comprendre missatges senzills, i desenvolupar-se en situacions quotidianes.
L’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears preveu que l’ensenyament de les llengües estrangeres es pugui avançar al primer cicle de l’educació primària o a l’educació infantil, d’acord amb les normes que dicti la
Conselleria d’Educació i Cultura, a la qual correspon l’establiment de la dedicació i la distribució horàries de les àrees o matèries de cada etapa, d’acord amb
la qual els centres docents han d’organitzar l’horari, com també l’elaboració de
les instruccions necessàries per a la distribució de les hores dels àmbits de la
llengua en el primer cicle per a programes lingüístics específics i el tractament
globalitzat de les activitats educatives a l’educació infantil.
El Decret 52/2006, de 16 de juny, sobre mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels centres no universitaris sostinguts amb fons públics destaca que l’ensenyament de les llengües
estrangeres té un paper fonamental en el context de la progressiva integració de
la nostra societat en el marc comunitari, en compartir amb altres àrees lingüístiques del currículum un enfocament integrador i comunicatiu i, per tant, l’objectiu final no és únicament l’adquisició de més competència en la llengua
estrangera, sinó millorar al mateix temps la competència comunicativa múltiple
en les llengües del currículum. A més, possibilita l’accés dels alumnes a altres
maneres d’entendre la realitat, enriqueix el seu món cultural, afavoreix actituds
de comprensió, respecte i col·laboració, i actua com a factor d’integració i cohesió social.
Aquesta convocatòria pretén concretar els criteris per a la selecció dels
centres d’educació infantil, i/o d’educació primària sostinguts amb fons públics
on es duran a terme projectes sobre mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres a partir del curs 2006-2007.
Per això, d’acord amb la disposició final primera del Decret 52/2006, de

