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3.- D'altres disposicions

Declaració jurada
amb DNI ____________________________, en haver superat les proves selectives per a
l’ingrés a la categoria de ___________________________________________ de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

DECLAR: d’acord amb el que disposa la base ______ de la Resolució de la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia de 3 de gener de 2011, per la qual s’aproven la convocatòria,
les bases, el temari, els exercicis, el barem de mèrits i es designa el Tribunal de les proves
selectives per a l’ingrés a la categoria de ______________________________________ de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2011), que
no he estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
pública, ni em trob inhabilitat/da de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial per a l’accés a la categoria professional esmentada, d’acord
amb l’article 56.d de l’EBEP.

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 2086
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
President del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 10 de
gener de 2011, per la qual es rectifiquen les errades advertides i
es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, president del SOIB, de 9 de novembre de 2012, per
la qual s’obre la convocatòria de subvencions públiques per a
programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral, i per a la presentació de sol·licituds d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació

___________________, ______ d____________ de 2012
[signatura]
CONSELLERIA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
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Annex 4
SOL·LICITUD
SOL·LICITUD DE DESTINACIÓ DE LES CATEGORIES
PROFESSIONALS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITATAUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.
Primer llinatge

Segon llinatge

Nom

Domicili

Localitat

Núm. telèfon

Codi postal

Torn (Lliure, promoció interna o PEL)

DNI

Núm. ordre procés selectiu

Categoria professional a la qual ingressa

A

Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 9 de novembre de 2011
es va aprovar la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral,
i per a la presentació de sol·licituds d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació (BOIB núm. 174 Ext., de 21 de novembre).
Després de la seva publicació s’ha advertit diverses errades en el text de
la convocatòria que han de ser rectificades, d’acord amb el que disposen l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 56.2 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, concretament a l’apartat 13 b), al 17.1, subapartats 1, 2, 3 i l’advertida a l’annex ‘Especialitats formatives i mòduls econòmics’.
També, es considera necessari modificar diversos punts de la resolució de
la convocatòria per tal aclarir determinats aspectes com són els relatius a la justificació econòmica i a la subcontractació.
En relació a la justificació econòmica, a la convocatòria publicada es
requeria una documentació que amb la introducció de l’informe d’auditoria no
serà necessària i per tant s’ha eliminat l’obligació d’aportar-la. També es va
detectar una errada al punt 19.4.2 i s’ha considerat adequat modificar la seva
redacció per tal que sigui més senzilla.
Finalment, i pel que fa referència a la subcontractació es volen establir
determinades limitacions per tal que aquesta no suposi un increment del cost
real de l’activitat subvencionada. Així mateix, s’ha modificat l’apartat 21.4 per
adequar-lo als tipus de centres que poden executar les accions formatives.
Per tot això,

CODIS DELS LLOCS SOL·LICITATS PER ORDRE DE PREFERÈNCIA.
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Resolc
Primer. Rectificar les següents errades de l’Annex 1 de la Resolució del
conseller d’Educació, Cultura i Universitats, president del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, de 9 de novembre de 2011 per la qual s’obre la convocatòria
de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als
col·lectius vulnerables envers el mercat laboral, i per a la presentació de sol·licituds d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació
(BOIB núm. 174 Ext., de 21 de novembre):
1. A l’apartat 13 b) de l’Annex 1 de la Resolució,
Allà on diu:
‘Després d’haver revisat les sol·licituds presentades i d’haver fet les esmenes pertinents, la Comissió Avaluadora s’ha de reunir per valorar les sol·licituds
d’acord amb els criteris que estableix l’apartat 7 d’aquest annex. Aquesta comissió, que pot sol·licitar tots els aclariments que consideri oportuns, ha de redactar un informe de concessió o de denegació de la subvenció.’

,

d'/de

de

Signatura

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MARRATXÍ

2012

Ha de dir:
‘Després d’haver revisat les sol·licituds presentades i d’haver fet les esmenes pertinents, la Comissió Avaluadora s’ha de reunir per valorar les sol·licituds
d’acord amb els criteris que estableix l’apartat 12 d’aquest annex. Aquesta
comissió, que pot sol·licitar tots els aclariments que consideri oportuns, ha de
redactar un informe de concessió o de denegació de la subvenció.’
2. A l’apartat 17.1, subapartats 1, 2 i 3,
Allà on diu:
‘Moduls econòmics’

—o—

Ha de dir:
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‘Especialitats formatives i mòduls econòmics’
Segon. Rectificar una errada a l’Annex ‘Especialitats formatives i mòduls
econòmics’:
Concretament a l’apartat de col·lectius vulnerables (codi finalitzat amb
DCP),
Allà on diu:
‘Col·lectius vulnerables’
Ha de dir:
‘Col·lectius amb discapacitats’
Tercer. Modificar l’apartat 19.4 de la Convocatòria que queda redactat
amb el tenor literal següent:
4. En el termini de tres mesos comptadors des de l’acabament de l’acció
formativa, el beneficiari ha de justificar la realització de l’activitat formativa
subvencionada mitjançant l’aportació al SOIB de la documentació següent que
es presentarà en format paper i digital:
4.1. Per a les subvencions per accions formatives d’import superior o
igual a 60.000 € s’ha de presentar el compte justificatiu que contindrà:
1) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, que es a disposició de les persones interessades
a la web http://www.soib.es amb el model ‘Memòria final de resultats’.
2) Una memòria econòmica abreujada que contindrà un estat representatiu de les despeses en les que s’ha incorregut per a la realització de les activitats
subvencionades, i que comprendrà la següent documentació:
a) Declaració de despeses i liquidació final del curs en el model normalitzat CC3-E, que està a disposició de les persones interessades a l’adreça web
(http://www.soib.es).

09-02-2012

1. D’acord amb el que disposa l’article 20 de l’ordre TAS 718/2008, de 7
de març, el beneficiari ha d’executar directament les accions formatives quan
aquest sigui un centre o una entitat de formació, sense que pugui subcontractarles amb terceres persones.
2. En els supòsits en què es permeti la subcontractació, únicament es permet que el beneficiari subcontracti -excepte que sigui un centre o una entitat de
formació- fins al 50 % de l’import de la subvenció atorgada. A aquest efecte, la
contractació de personal docent per impartir la formació subvencionada no es
considera subcontractació. En cap cas la subcontractació pot suposar un increment del cost de l’activitat subvencionada. Per justificar aquesta limitació en el
cas de subcontractació s’haurà de justificar el cost real de l’activitat subcontractada.
3. Quan l’activitat concertada amb un tercer excedeixi el 20 % de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, el contracte
s’ha de formalitzar per escrit i el SOIB l’ha d’autoritzar en la forma determinada per l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’elecció entre les ofertes presentades -que s’han d’aportar en la justificació de la subvenció- s’ha de fer de conformitat amb els criteris d’eficiència i
economia, i l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria quan no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
4. En qualsevol cas, tal com estableix l’apartat 15 d’aquesta convocatòria,
la impartició de la formació s’ha de fer en centres o entitats que el SOIB hagi
inscrit o acreditat amb anterioritat al darrer dia de termini de presentació de
sol·licituds i d’acord amb els termes establerts a l’esmentat article.
Cinquè. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, que començarà a tenir efectes des de l’endemà d’haver-s’hi
publicat.
Interposició de Recurs

b) Relació classificada de despeses (annex V) que està a disposició de les
persones interessades al web (http://www.soib.es). S’ha de presentar en format
de paper, degudament signat i amb el segell del centre de formació, i també en
format electrònic. Aquesta relació classificada de despeses ha d’incloure la indicació del creditor i del document, de l’import, de la data d’emissió i de la de
pagament.
c) Un quadre d’amortitzacions en què es detallin les despeses d’amortització d’instal·lacions i equips, aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el
desenvolupament de la formació. S’hi inclouen les despeses d’amortització,
d’instal·lacions, equips i eines, així com programari informàtic, sempre que la
seva vida útil sigui superior a l’exercici anual. L’amortització s’ha de fer tenint
en compte les normes de comptabilitat acceptades generalment. Aquestes despeses s’han de justificar mitjançant la presentació del model del quadre d’amortitzacions -que es troba a disposició en el web del SOIB- com a annex. La
quantitat màxima que s’ha d’imputar en aquest apartat no pot superar el 10 %
dels costos totals aprovats per l’activitat formativa.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador des del
dia següent al de la seva publicació, segons el que preveu l’article 57 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 10 de gener de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, President del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears
Rafael Àngel Bosch i Sans

d) Informe d’auditoria subscrit per un auditor de comptes d’acord amb
l’establert a la Resolució que es publicarà a la pàgina web del SOIB. L’informe
d’auditoria serà individual per cada curs, i es presentarà per duplicat. El beneficiari estarà obligat a posar a disposició de l’auditor de comptes quants llibres,
registres i documents li siguin exigibles en aplicació del que disposa l’apartat f)
de l’article 14.1 de la Llei General de Subvencions, així com a conservar-los a
l’objecte de les actuacions de comprovació i control previstes en la Llei.
e) Memòria d’activitats i criteris d’imputació, amb l’explicació dels criteris de repartiment de la despesa. Aquesta memòria s’ha d’elaborar d’acord amb
els criteris d’imputació establerts a l’annex II de l’Ordre TAS/ 718/2008.
3) Justificant d’haver ingressat l’import corresponent a la diferència entre
la quantitat rebuda en concepte de bestreta i la quantitat justificada, en el seu
cas.
4.2. Per a la justificació de les subvencions per accions formatives d’import inferior a 60.000 € es presentarà el compte justificatiu simplificat que contindrà la documentació relacionada al punt 4.1, llevat de l’informe d’auditoria
(punt 4.1.2.d)).
Quart. Modificar l’apartat 21 de la Convocatòria que queda redactat amb
el tenor literal següent:

—o—
Num. 2168
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 3 de febrer de 2012 d’adjudicació de l’emissió de
deute públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinada al públic en general per un import de 75.000.000 € amb
venciment el 18 de febrer de 2013
Fets
1. Mitjançant la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 23 de gener de 2012 (BOIB núm. 11, de 24 de
gener), es va posar en circulació una emissió de deute públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears destinada al públic en general per un import
nominal de 75.000.000 € a tipus d’interès fix del 5 % amb venciment el 18 de
febrer de 2013.
2. Mitjançant la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 25 de gener de 2012 es declarà l’acabament anticipat del període de subscripció de l’emissió de deute públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb venciment el 18 de febrer de 2013, atès que

