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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

2484

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de març de 2019 per la qual s’adjudiquen els
Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

Fets
1. El 15 de desembre de 2018 es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de desembre de 2018 per la qual
es convocaven els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears corresponents al curs 2017-2018 (BOIB núm. 157).
2. El crèdit màxim disponible destinat als premis que s’han de distribuir en aquesta convocatòria és de 17.000,00 euros, a càrrec de la
partida 13901 421G07 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.
3. L’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 inclou la possibilitat d’atorgar els premis esmentats.
4. La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de forma motivada i amb fonament en l’informe del Jurat
de Selecció, va dictar el 4 de març de 2019 la Proposta de resolució provisional amb la llista d’alumnes proposats per a l’obtenció
dels Premis Extraordinaris, que es va publicar a la pàgina web <http://formacioprofessional.caib.es> el dia 4 de març.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/38/1029817

5. Els alumnes interessats no presentaren cap al·legació.
6. El dia 13 de març de 2019, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat va dictar la Proposta de
resolució definitiva.
Fonaments de dret
1. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de desembre de 2018 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris
de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 20172018.
2. L’Ordre EDU/2128/2011, de 15 de juliol, per la qual es creen i regulen els Premis Nacionals de Formació Professional de grau
superior (BOE núm. 180, de 28 de juliol), establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
3. El 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).
4. 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).
5. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 31, de 10
de març de 2018).
Per tot això, d’acord amb el punt 11 de l’annex 1 de la convocatòria esmentada, a proposta de la directora general de Formació Professional i
Formació del Professorat, dict la següent
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Resolució
1. Concedir els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponents al curs 2017-2018 als alumnes que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució. L’obtenció del Premi
Extraordinari s’ha d’anotar a l’expedient acadèmic i al llibre de qualificacions de formació professional de l’alumne premiat
mitjançant una diligència del secretari del centre on es va fer la inscripció.
2. Cada alumne premiat ha de rebre de la Conselleria d’Educació i Universitat un diploma acreditatiu d’aquesta distinció.
3. Els alumnes premiats han de rebre la quantitat de 1.000,00 euros.
4. Els premiats poden optar, prèvia inscripció, a concórrer als Premis Nacionals de Formació Professional de grau superior que
convoqui el Ministeri d’Educació i Formació Professional.
5. Els premiats poden acollir-se a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits de primer curs dels ensenyaments universitaris
oficials de grau de què es matriculin per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears.
6. Els alumnes premiats tenen deu dies hàbils a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears per sol·licitar el pagament del premi, d’acord amb el model que figura a l’annex 2, juntament amb la declaració responsable
de veracitat de les dades bancàries, segons el model que figura a l’annex 3.
7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/38/1029817

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’
Educació i Universitat en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’
acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
amb 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.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de publicar-se, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 14 de març de 2019
El conseller
Martí X. March Cerdà
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ANNEX 1
Relació d’alumnes premiats
Alumne/a

Cicle formatiu

1

Sara Zarzero Sánchez

Dietètica

2

Margalida Castell Bujosa

Educació infantil

3

Ainhoa Iglesias Serra

4

Álvaro Tihanyi Andaluz

5

Sebastián Morey Cerdà

6

Gabriel Piris Mascaró

7

Julián Ruiz Ramos

8

Ana María García García

9

Ramon Obrador Canet

10

Carlos Casillas Gallardo

Família professional

Centre

Sanitat

Animació

Serveis

socioculturals

comunitat
activitats

físiques esportives
Administració

Activitats

físiques

i

esportives
sistemes

Informàtica

i

Qualificació final

IES Algarb

10

Col·legi Lluís Vives

10

IES Algarb

9,82

CC Sant Josep Obrer I

9,69

informàtics en xarxa

comunicacions

Administració i finances

Administració i gestió

CC Sant Josep Obrer I

9,31

Instal·lació i manteniment

IES Politècnic

9,2

Prevenció

riscos

professionals
Direcció de cuina

Hoteleria i turisme

Transport marítim i pesca
d'altura
Paisatgisme i medi rural
Animació

3D,

jocs

i

Maria

Àngels

Cardona
CIFP

Escola

Nauticopesquera

Agrària

IES Felanitx

Imatge i so

LADAT Studios

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/38/1029817

entorns interactius

Maritimopesquera

IES
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ANNEX 2
Sol·licitud per tramitar el pagament del premi
SOL·LICITUD PER TRAMITAR EL PAGAMENT DEL PREMI
SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
DNI/NIE:

Telèfon:

Adreça e.:

Adreça de notificació:
Localitat:

Codi postal:

Municipi:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10.
EXPÒS:
1. Que el curs acadèmic 2017-2018 he acabat els estudis de formació professional de grau
superior corresponents al cicle formatiu de .............................., al centre
......................................……………..., amb una nota mitjana de …………... .

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/38/1029817

2. Que he obtingut el Premi Extraordinari de Formació Professional de grau superior
corresponent a la família professional de ..................................................................................
(segons la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de març de 2019 per la qual
s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018).
3. Que, seguint la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, he de presentar una
declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d’acord amb el model
normalitzat, perquè em pugueu abonar el premi de 1.000,00 euros.

SOL·LICIT:
Que s’incorpori a l’expedient la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries
aportades adjunta.
.............................................., ........ d.................................. de 2019
[rúbrica]

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PARTICIPACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
CAIB/SIMP Model/06 Data 20/12/2013
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ANNEX 3
Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades 1
Dades aportades relacionades amb el tràmit:
Identificació del procediment i el tràmit ( sol·licitud d’inici del procediment, resposta al requeriment,...)
Declarant
Nom i llinatges:
DNI/NIF:
Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (posau les dades de l’opció escollida):
Localitat:

Codi postal:

Municipi:

Província:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:
Representant
Nom i llinatges:
DNI/NIF:
Adreça de notificació o dades del mitjà preferent (posau les dades de l’opció escollida):

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/38/1029817

Localitat:

Codi postal:

Municipi:

Província:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:
De conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments
administratius, i la relació de documents del Catàleg de simplificació documental substituïbles per la presentació
d’aquesta declaració,
DECLAR:
1. La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat del
procediment esmentat a l’inici d’aquesta declaració:
Dades de l’entitat bancària
Nom de l’entitat
Domicili de la sucursal o oficina
CODI BIC o SWIFT 2
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Dades del compte (seleccionau l’opció que correspongui)
Opció 1- IBAN DEL COMPTE3 per a comptes a Espanya:
País
Control
Codi entitat
Codi sucursalDC
IBAN
oficina
compte
(2
(4 dígits)
(2 dígits)
(4 dígits)
(2 dígits)
dígits)
E

Núm. compte o llibreta (10 dígits)

S

Opció 2 - IBAN DEL COMPTE3 d’altres països:

Opció 3 - Numeració del compte:
Només per a comptes a països sense codi IBAN
País:

2. La possibilitat d’acreditar documentalment les dades que s’esmenten en el punt 1, en cas que se m’exigeixin.
3. L’Administració de la Comunitat Autònoma, una vegada fets els ingressos en el compte indicat en el punt 1
d’aquesta Declaració queda eximida de responsabilitat per les actuacions que es derivin d’errors en les dades
indicades pel declarant.
4. Autoritz l'Administració de la Comunitat Autònoma a consultar les dades d'identitat de bases de dades d'altres
administracions a les quals pugui accedir per verificar les dades aportades mitjançant aquesta Declaració.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/38/1029817

......................., ........... de ....................... de 20....
Rúbrica:

Informació sobre protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
personals que aporteu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de tercers amb la finalitat de dur el control i la
gestió dels pagaments a persones creditores i de transferències a les entitats financeres. Per exercir el dret
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades podeu adreçar-vos al centre gestor a
què es refereix aquesta Declaració segons les condicions que preveu la legislació vigent.
Notes
1
Model de Declaració elaborat conforme a l’annex 3 del Decret 6/2013, el Catàleg de simplificació documental i el
Reglament (UE) 260/2012 pel qual s’estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els
càrrecs domiciliats en euros.
2
BIC: codi internacional d’identificació de l’entitat bancària o codi swift (màxim 11 caràcters).
3
El codi IBAN té 24 dígits per a Espanya i fins a un màxim de 34 dígits per a d’altres països.
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