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d’accés a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 24.1 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 211,72 euros
X. Indemnització per assistència per a la correcció de les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per la Direcció General de
Política Lingüística (article 24.2 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, modificat per l’article únic del Decret 8/2005, de 28 de gener):
- Proves orals: 10,61 euros per prova
- Proves escrites:
- certificat A: 6,36 euros per prova
- certificat B: 8,49 euros per prova
- certificats C i E: 11,67 euros per prova
- certificat D: 12,73 euros per prova
XI. Indemnització per assistència (per sessió i dia) com a personal col·laborador de tribunals, comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents (article
25.1 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 57,43 euros
XII. Indemnització per assistència com a personal col·laborador en les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per la Direcció
General de Política Lingüística (article 25.2 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, modificat per l’article únic del Decret 8/2005, de 28 de gener):
- Indemnització per coordinació de proves (per convocatòria): 115,98 euros
- Indemnització per vigilància d’aules (per convocatòria):
- certificat A: 51,58 euros
- certificats B i E: 61,90 euros
- certificat C i D: 82,56 euros
XIII. Indemnització per assistència (per sessió i dia) a òrgans col·legiats autonòmics (article 29 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 55,22 euros
XIV. Indemnització per assistència (per sessió i dia) a la correcció de proves per acreditar el coneixement de català en els procediments de selecció de personal laboral de durada determinada i de personal funcionari interí (article 24 bis del Decret 54/2002, de 12 d’abril, introduït per Decret 106/2004, de 28 de desembre): 55,22 euros.
XV. Indemnització per utilització habitual de vehicle particular (disposició addicional única del Decret 54/2002, de 12 d’abril, introduïda per Decret
106/2004, de 28 de desembre):
- Per quilòmetre amb automòbil: 0,324729 euros
- Per quilòmetre amb motocicleta: 0,162365 euros
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 24769
Correcció d’errades de la Resolució per a la concessió i denegació d’ajudes econòmiques individuals per l’assistència a activitats de formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2006 i el 31 d’agost de 2007
Advertides les errades en la publicació de la Resolució per a la concessió i denegació d’ajudes econòmiques individuals per l’assistència a activitats de formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2006 i el 31 d’agost de 2007, resolc:
Adjuntar les causes de la denegació d’ajudes econòmiques individuals.
Causes de la denegació d’ajudes econòmiques individuals:
1. Apartat. Onzè, 2) No lliurada la memòria de l’activitat.
2. Apartat. Onzè, 2) No lliurat el certificat del curs.
3. Apartat. Setè, 2.a) No lliurat el programa de l’activitat.
4. Apartat. Onzè, 2) No lliurada la documentació justificativa de les despeses realitzades.
5. Apartat. Setè, 2.c) No lliurades les dades bancàries d’acord amb el model TG002.
6. Apartat. Setè, 2.b) No lliurades 3 còpies de la targeta d’identificació fiscal de la persona sol·licitant o del DNI.
7. Apartat Tercer, 1.a) No estar en actiu en algun centre docent, públic o privat concertat, de gestió de la Conselleria d’Educació. O no estar en servei actiu
en alguna unitat de suport als centres públics o privats concertats dels nivells o ensenyament esmentats anteriorment.
8. Apartat Quart, 4.a) No mantenir relació de formació amb el lloc de feina que es desenvolupa.
9. Apartat Quart, 4.b) No mantenir relació de formació amb l’àrea/etapa que imparteix la persona sol·licitant.
10. Apartat Tercer, 1.d) Ser beneficiari d’altres ajudes per a la mateixa activitat.
11. Presentada la sol·licitud o documentació fora de termini.
12. No és competència d’aquesta resolució.
13. Apartat Tercer, 1.b) No ser beneficiari de cap altra ajuda per mitjà d’aquesta convocatòria

Palma, 17 de desembre de 2007
La consellera de Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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