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Num. 99

Relació de documentació que s’adjunta
Sol·licitud expressa de concessió de la ajuda per al suport a grups de productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota
programes de qualitat, especificant el cost, les actuacions que es duran a terme
i el municipi de les Illes Balears on es realitzaran.
Data i signatura
ANNEX II
Continguts mínims de la sol·licitud de pagament de l’ajuda per al suport a
grups de productors per a activitats d’informació i promoció de productes alimentaris sota programes de qualitat
Línia d’ajuda - PPQU/10
Dades identificadores del sol·licitant
Llinatges i nom del sol·licitant/Raó social
NIF
Domicili
Província
Municipi
Localitat
Codi postal
Correu electrònic
Telèfon
Telèfon mòbil
Fax
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI/NIF
Dades bancàries
Entitat financera
Sol·licitud expressa de pagament de l’ajuda corresponent

03-07-2010

Epígraf 1.Organització i participació (Fires. Congressos.
Seminaris. Jornades tècniques. Esdeveniments. Relacions públiques)
Epígraf 2.Informació i publicitat (Revistes especialitzades. Panells
o tanques publicitàries. Mitjans de comunicació: premsa, ràdio i televisió):
Epígraf 3.Edició material divulgatiu (Edició de material divulgatiu. Pàgina web. Fullets. Altres):
Epígraf 4.Millora de la imatge (Accions de millora de la imatge
dels productes):
Epígraf 5.Estudis de mercat i d’avaluació (Estudis de mercat i d’avaluació d’impacte de les campanyes de promoció)
Dades:
- Núm. ordre
- Núm. factura
- Data factura
- Proveïdor
- Concepte
- Import total
- Data pagament
- Import justificat
- Import elegible
- % ajuda
- Import ajuda
- Observacions
- Suma parcial
Total epígrafs 1+2+3+4+5
Data i signatura
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Relació de la documentació que s’adjunta
Declaració responsable on es faci constar:
1. Que totes les dades contingudes en els impresos que acompanyen a la
sol·licitud són vertaderes.
2. Que la inversió ha estat viable tècnicament i legalment.
3. Que la inversió s’ha realitzat dins el termini legal per fer-ho.
4. Que NO ( )
/ SI ( )
es tenen sol·licitades i/o concedides altres
ajudes i/o subvencions relacionades amb aquesta inversió. En cas afirmatiu, s’ha
d’especificar l’entitat a qui s’ha sol·licitat i la quantia.
5. No tenir cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per
rebre la subvenció.
Memòria descriptiva de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts, en la qual s’ha d’incloure la descripció del projecte i de la seva execució i
els resultats obtinguts.
Relació de justificants i documentació que s’adjunta a la sol·licitud
Compte justificatiu:
- Núm. expedient
- Línia d’ajuda: Suport a grups de productors per a activitats d’informació
i promoció de productes alimentaris sota programes de qualitat.
- Beneficiari
- NIF
- Data concessió ajuda
- Data execució
- Data justificació
- Exercici pressupostari
- Partida pressupostària
- % ajuda concedida (B)
- Import inversió aprovada (A)
- Import d’ajuda concedida (C)
- Import justificat (D)
- Import elegible (I)
- Import d’ajuda auxiliable (F) = (I) X (B)
- Import no justificat
- Altres ajudes rebudes o forma de finançament de l’activitat subvencionada: Entitat/procedència i quantia
Identificació dels justificants amb indicació del cost justificat i del cost
elegible, per a cadascun dels epígrafs que es detallen amb especificació de les
dades següents:

Num. 15089
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 22 de juny
de 2010, per la qual es fa pública la relació definitiva de seleccionats per a la concessió de llicències per estudis i per dur a
terme treballs de recerca durant el curs 2010-2011
Fets
1. En el BOIB núm. 55/2010 de 10 d’abril es publicà la resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 26 de març de 2010, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de llicències per estudi i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2010-2011, destinades als funcionaris de carrera
dels cossos docents i del cos d’inspectors al servei de l’Administració
Educativa.
2.Dia 21 de maig de 2010 es va reunir la Comissió de Selecció i va elaborar la llista provisional del professorat admès i exclòs i va deixar constància
de les renúncies fetes.
3.Dia 31 de maig de 2010 es publicà la relació provisional al web de la
Direcció
General
d’Innovació
i
Formació
del
Professorat
(http://dginnova.caib.es) perquè, en un termini de cinc dies hàbils comptadors a
partir del dia següent de la seva publicació, els interessats puguin formular les
al·legacions oportunes i, si és el cas, presentar renúncies.
4.Dia 14 de juny de 2010 la Comissió de Selecció va examinar i resoldre
les al·legacions formulades.
5.Dia 17 de juny de 2010 la Comissió de Selecció va proposar al director
general d’Innovació i Formació del Professorat la Resolució definitiva del professorat seleccionat.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.Aprovar la relació definitiva del professorat al qual se li han adjudicat
les llicències per estudis o per treball de recerca, que apareix en l’annex I distribuïda segons les modalitats i cossos establerts.
2.Aprovar la relació definitiva del professorat que no han obtingut llicències per estudis o per treball de recerca, que apareix en l’annex II distribuïda
segons les modalitats i cossos establerts i indicant el motiu de la no concessió.
Recursos
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, contra
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aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, segons l’article 116 de la Llei estatal 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar 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 de l’endemà d’haver estat publicada.
Palma, 22 de juny de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
ANNEX I
A. LLISTA DE SELECCIONATS QUE HAN OBTINGUT LLICÈNCIA:
COS DE MESTRES:
Modalitat A1 (Anual)
LLINATGES i NOM
Balle Blanes, David
Clemente Lapena, Sílvia
Reda Gutiérrez, César
Pons Gomila, Margalida
Payeras Pol, M. Magdalena
Vidal Oliver, Antònia
Sastre Matas, Bartomeu
Domènech Martí, Carolina
Coll Llompart, Margalida
Arranz Merino, Ángela
Oliver Ramon, Eva Maria
Coronel Campos, Joana Maria

DNI
43007517
36481500
43102406
41492871
43040337
44329533
42984057
43104106
43109968
09253710
44327051
78212472

Modalitat A2 (2n quadrimestre)
LLINATGES i NOM
Vicens Rosselló, Margalida

DNI
43004889

Modalitat A4 (2n quadrimestre)
LLINATGES i NOM
Llinàs Pizà, Francisca

DNI
42963051

COS DE SECUNDÀRIA:
Modalitat A1(Anual)
LLINATGES i NOM
Gayà Pascual, Miquel
Cantín Ricol, Jorge
Muñoz Martínez, Salvadora
Ferrà Pascual, Fernando
Vidal Nicolau, Antoni
Bisquerra Morro, Catalina
Salamanca Pujol, Irene
Rosselló Picornell, Pere Joan

DNI
18217514
25177940
42946408
41492052
43044808
43062956
42969061
43029489

Modalitat A2 (2n quadrimestre)
LLINATGES i NOM
Frau Aguiló, Maria Josep

DNI
43076538

Modalitat A4 (2n quadrimestre)
LLINATGES i NOM
Bauzà Fuster, Miquel Àngel
Ginard Puigserver, Maria

DNI
43095113
43043902

Modalitat A4
LLINATGES i NOM
Díaz Comas, Margarita M

DNI
43052615

MOTIUS
2

COS DE SECUNDÀRIA:
Modalitat A1
LLINATGES i NOM
Aguiló Larriba, Germán
Forteza Prats, Virgínia
Bordoy Vaquer, Joan
Ramon Beltran, Francesca A.

DNI
43047925
43075685
18219007
34069456

MOTIUS
1
1
1
1

Modalitat A2
LLINATGES i NOM
Quevedo Coli, Santiago
Crespo Sánchez, Lourdes

DNI
43048812
01175062

MOTIUS
1
1

Modalitat A4
LLINATGES i NOM
Sala Ramon, Antoni
Tornés Ortiz, Enriqueta
Mosquera Castell, Marcos

DNI
41438753
73190133
05264902

MOTIUS
2
2
2

COS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
Modalitat A1
LLINATGES i NOM
DNI
Pons Mayol, Guillem
78206368

MOTIUS
2

COS DE SECUNDÀRIA
LLINATGES i NOM
Balle Blanes, Carles
Bennàssar Torrandell, Martí Xavier
Cotillo Fernández, Maria Isabel
Violant Holz, Albert
González Maimó, Mónica
Perelló Beau, Manuel

DNI
42991679
43079059
06966362
46120959
78213443
42999699

MOTIUS
4
3
5
7
6
8

COS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
Modalitat A1
LLINATGES i NOM
DNI
Preciado Eza, Maria José
16009758

MOTIUS
5

*Motius de la no concessió:
(1) No tenir la puntuació suficient per entrar dins les places de llicències segons el punt 4
de l’apartat desè.
(2) No tenir la puntuació suficient per obtenir la llicència segons l’apartat vuitè.
(3) Exclòs per no complir el punt 2 de l’apartat tercer.
(4) Exclòs per no complir el punt 5.3 de l’apartat tercer.
(5) Exclòs per no complir el punt 3 de l’apartat tercer.
(6) Exclòs per no complir el punt 1 de l’apartat cinquè.
(7) Exclòs per no complir el punt 3 de l’apartat cinquè.
(8) Renúncia.
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Num. 15090
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 21 de juny de
2010, per la qual es convoquen ajuts econòmics individuals per
assistir a activitats de formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari dins el període comprès entre l’1 de
setembre de 2009 i el 31 d’agost de 2010

B. LLISTA DE SELECCIONATS QUE NO HAN OBTINGUT LLICÈNCIA:
COS DE MESTRES:
Modalitat A1
LLINATGES i NOM
DNI
MOTIUS
Socias Pons, Antonio
41496093
1
Moyano Marín, Raquel
43115818
1
Coll Triay, Magdalena
41735896
1
Rosselló Costa, M. Magdalena
43097233
2
Salas Sánchez, M. Isabel
43094184
2
Marsé Bertran, Marta
52422203
2
Olías García, Pascual
24363580
2
Carretero Vila, Noemi
43096358
2
Luna Prohens, Maria Teresa
43113855
2

DNI
52684086
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C. PROFESSORAT EXCLÒS

ANNEX II

Modalitat A2
LLINATGES i NOM
Piqueras Periáñez, M. Carmen

03-07-2010

Num. 99

MOTIUS
2

La formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos
centres de conformitat amb l’article 102.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació (BOE suplement núm. 11 de 16/05/06).
L’Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i Cultura,
per la qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de Formació Permanent
(BOIB núm. 118 de 23 d’agost de 2008), té com a finalitat potenciar i incentivar la participació del professorat en les activitats de formació, i preveu per
aquest motiu la concessió d’ajuts econòmics per l’assistència a activitats de formació permanent del professorat de nivell no universitari.
Aquesta Resolució té per objecte la convocatòria d’ajuts econòmics individuals per a activitats de formació del professorat d’ensenyament no universitari que s’hagin fet i acabat dins el període comprès entre l’1 de setembre de
2009 fins al 31 d’agost de 2010, d’acord amb l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100
d’11 de juliol de 2009), les quals seran d’aplicació a la nova convocatòria en tot

