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BOIB

Num. 14

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

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

EXPÒS:
Que segons 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 l’article 9 de 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,
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 2007
(signatura)
Annex 3
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 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)
B 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

27-01-2007

—o—
Num. 1170
Acord del Consell de Govern del 12 de gener de 2007, pel qual se
prorroga l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de febrer de
2003 (BOIB núm. 37 de 20-03-03), en què s’estableix el complement autonòmic addicional de les gratificacions extraordinàries
previstes a la Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu per als funcionaris docents no universitaris que opten a la
jubilació voluntària anticipada.
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta del conseller
d’Educació i Cultura, en sessió celebrada el dia 12 de gener de 2007,adopta
entre altres l’acord següent:
‘Primer. Prorrogar durant els anys d’implantació de la LOE, la vigència
de l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears, de 28 de febrer de 2003,
(BOIB núm. 37, de 20-03-2003) pel qual s’augmenta l’import del complement
autonòmic addicional de les gratificacions extraordinàries previstes a la LOGSE
per als funcionaris docents no universitaris que optin a la jubilació voluntària
anticipada. Si durant els anys de la implantació de la LOE s’introdueixen canvis al complement estatal, es modificarà proporcionalment l’import del complement autonòmic.
Segon. Es disposa la publicació d’aquest Acord al BOIB a efectes de
publicitat i informació.’
Palma, 12 de gener de 2007
La Secretària del Consell de Govern
(en funcions)
Maria Rosa Puig Oliver

—o—
CONSELLERIA D'IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ
Num. 1088
Resolució de la Presidenta de la Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears de 12 de gener de 2007, en la
que s’estableix la convocatòria de subvencions per a cooperants
per l’any 2007.
L’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB), creada per Decret 38/2006 de 7 d’abril, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i sotmet la seva actuació a l’ordenament jurídic privat, sense perjudici de la seva submissió al Dret Administratiu, en aquells supòsits en què la
legislació vigent així ho disposi. Entre els seus objectius està executar la política de la Conselleria competent en matèria de cooperació per el desenvolupament, complementant l’actuació de la Direcció General competent, amb mesures de foment i suport de les accions per el desenvolupament dels països empobrits que realitzin els agents de la cooperació definits a l’article 29 de la Llei
9/2005, de 21 de juny, de Cooperació per el desenvolupament.
La Llei 9/2005, de 21 de juny de cooperació al desenvolupament, regula
el règim jurídic de la política de cooperació per el desenvolupament i estableix
el conjunt de actuacions, iniciatives, capacitats i recursos que l’Administració
posa al servei dels pobles més desfavorits, amb la finalitat de contribuir a la eradicació de la pobresa, al progrés humà, econòmic, social i per a la defensa dels
drets fonamentals de les persones. L’article 17 de la Llei estableix que l’activitat de cooperació per el desenvolupament que executa l’Administració de la
Comunitat Autònoma pot articular-se de qualsevol forma reglada de col·laboració amb altres institucions o entitats públiques o privades, nacionals i internacionals. Així mateix, l’activitat de cooperació al desenvolupament que du a
terme l’Administració autonòmica envolta, a més de la que executa directament,
la qual finança, mitjançant l’atorgament de subvencions i la formalització d’altres instruments de col·laboració, mitjançant les organitzacions no governamentals o de qualsevol altre agent de cooperació.
Les subvencions que preveu aquesta resolució tenen la seva raó de ser en
la necessitat de contribuir a eradicar la pobresa als països empobrits del món i,
en conseqüència, a millorar les condicions de vida de la població de aquests paï-

