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Llinatges i nom:
Adreça particular:
Telèfon i hores de contacte:

CP:

DADES DE L’ACTIVITAT
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25-06-2009

Num. 92

NIF:
Localitat:
Correu electrònic:

Data d’acabament:

CONTINGUTS
ACTIVITATS DUITES A TERME

37

Num. 14191
Resolució del director general de Personal Docent, de modificació de la Resolució de dia 1 de juny de 2009, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a
cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de
totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears per al curs 2009-2010
Es modifica la base 2.2 de la Resolució del director general de Personal
Docent de dia 1 de juny de 2009, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i
substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears per al curs 2009-2010, i s’amplia el termini de presentació de
sol·licituds que s’hi estableix.

TEMPORITZACIÓ
Per tot això,
VALORACIÓ PERSONAL D’AQUESTA FORMACIÓ
RESOLC
APLICACIÓ A L’AULA
,

de

1. Modificar la base 2.2 de la Resolució del director general de Personal
Docent de dia 1 de juny de 2009, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i
substitucions de totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears per al curs 2009-2010, la qual queda redactada de la següent
manera:

de 200_

(Signatura)

ANNEX IV
ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA ECONÒMICA INDIVIDUAL
TIPUS D’AJUT: A ( ) B ( ) (marca amb una X)
CONCEDIDA PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
amb NIF……………… i domicili al
de

2.2 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació pertinent per
participar en la convocatòria serà de dia 10 de juny de 2009 fins a les 14:00
hores de dia 26 de juny de 2009.

,

EXPÒS:
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 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
€, en
els termes de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de data
de 200_, (BOIB núm. ___, __/__/200_) ………….), per la que sign aquesta
declaració.
,
de
de 200
(signatura)

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació al BOIB d’aquesta
Resolució, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
Palma, 22 de juny de 2009

ANNEX V
CERTIFICAT DEL SECRETARI DEL CENTRE
, com a secretari del
,

centre

CERTIFIC:
1). Que
, amb DNI
és professor/a en actiu
d’aquest centre.
2). Que durant el curs 2008/09 ha impartit/està impartint les següents
matèries per hores i nivells:
Àrees Nivells Hores setmanals
I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la persona interessada amb el vistiplau del director/a del centre.
..................................., ............. de ......................... de 2009
Vistiplau
El/la directora/a del centre
(segell de centre)
Signatura:____________

El/la secretari/a del centre
(segell de centre)
Signatura: ___________

—o—

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 13288
Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears de 26 de maig de 2009 per la
qual es dóna publicitat al canvi d’adreça de les oficines de
l’Agència
Fets
1. Les oficines de l’ACIB es trobaven ubicades al carrer de Sant Joan de
la Salle, 7, de Palma.
2. La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració disposa d’unes
dependències adequades per desenvolupar les funcions de l’ACIB. Per tal de
rendibilitzar millor els recursos humans i econòmics, es va oferir traslladar les
oficines de l’ACIB a la plaça de la Drassana, 4, de Palma.
3. El Consell d’Administració de l’ACIB es va reunir en sessió ordinària
el dia 6 de maig de 2009, i va aprovar el canvi d’adreça de l’ACIB, que ubicarà les seves oficines a la plaça de la Drassana, 4, de Palma.

