BOIB

Num. 78 EXT.

Vist-i-plau del director/ directora del centre educatiu i segell (en cas de presentar una
experiència educativa o proposta pedagògica que evidenciï la implicació del centre educatiu)
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
SR. DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

ANNEX 2
NOM I LLINATGES:………………………………………………………………..
DNI: .…………………………………….….……………………………………….
ADREÇA I TELÈFON: …………………………………………………………….

04-06-2008

17

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 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 la 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 de la consellera d’Educació i Cultura de …...…... de …………….. de
…………,
(BOIB núm. ……….,de……………………..de…………….), sign aquesta declaració.
Palma ,…………de……………………..de 2008

realitz la següent:
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declar sota la meva responsabilitat que, amb relació al procediment per a l’obtenció de
premis per a l’elaboració de treballs basats en la investigació i explicació de propostes
pedagògiques o experiències educatives de suport a l’ensenyament no universitari, convocat per Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de ………. de 2008:
1.- 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.
2.- Que conec i assumesc el compliment de les obligacions establertes a l’apartat tercer
d’aquesta Resolució.
3.- A més, declar que el treball és inèdit i original.
I perquè consti i tengui efecte davant l’òrgan administratiu que convoca el procediment per
a la concessió dels premis referenciats, sign la present declaració responsable.
Palma, …… de …………………….. de 2008
(Signatura del declarant)

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, 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
DNI
SIGNATURA

(signatura)

—o—
Num. 10173
Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres per la
qual es donen instruccions en matèria de prestacions de serveis
essencials en centres docents privats concertats amb la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d’1 de març), a l’article 36.2 estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència del desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva
extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, estableix el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari (BOE núm. 14, de 16 de
gener de 1998).
El Reial decret- Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball
(BOE núm. 58, de 9 de març), a l’article 10, paràgraf segon, estableix que quan
la vaga es declari a empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere
de serveis públics, l’Administració competent podrà acordar les mesures necessàries per tal d’assegurar el funcionament dels serveis.
Per això, en vista de la proximitat de l’acabament del curs escolar i d’acord amb el criteri de garantir una activitat mínima a cada centre que, al mateix
temps no limiti els drets que l’ordenament jurídic vigent reconeix als qui desitgen exercir el seu legítim dret de vaga, aquesta Direcció General acorda establir
els següents serveis mínims durant les jornades de vaga de dia 5 i dia 11 de juny
de 2008:
1. El titular del centre garantirà l’obertura del centre al començament de
la jornada escolar.
2. L’equip directiu romandrà al centre durant la jornada de vaga en funció
del seu càrrec.
3. El 30% de la plantilla docent en pagament delegat amb atenció directa
a l’alumnat del centre.

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

Una vegada verificades les dades de participació de la vaga i amb la finalitat de poder fer el seu seguiment i comprovació i efectuar el corresponent descompte en la nòmina del professorat que hi hagi participat, el director del centre remetrà, abans de 48 hores, a la Direcció General de Planificació i Centres,
la relació nominal i el DNI de tots els professors i professores que hi hagin participat.

ANNEX 4

Palma, 2 de juny de 2008

................................,.......... de ............................ de ….............

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ…………………...………………....
…………………………………………….…………………………………
ATORGADA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Nom i Llinatges)……………………….………………………………………
amb DNI .………………………i domicili a…………………………..………
…………………………..………………………………………………………

El director general de Planificació i Centres
Miquel Martorell Mas

—o—

