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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
ANNEX II
_______________________________________, amb NIF núm. ________
amb domicili a __________________, C/ ________________ núm. _____,
declar sota _________________ que, en relació amb la petició de subvenció de
renda de subsistència presentada davant la Conselleria de Treball i Formació, no
hi concorren altres ajudes o subvencions sol·licitades amb la mateixa finalitat.

Num. 14206
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 29 de juliol de
2004, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular i
suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears
Atès l’escrit rebut de l’STEI-i, en relació a la proposta de nomenaments
de nou membre titular i del suplent al Consell Escolar de les Illes Balears.

Palma, ______ d ___________ de 2004

Signatura:

ANNEX III
____________________________________, amb NIF núm. ____________
amb domicili a ___________________, C/ ________________ núm. _____,
declar sota __________________ que, en relació amb la petició de subvenció
financera i de renda de subsistència presentada davant la Conselleria de Treball
i Formació, que no he rebut en els tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud cap dels ajuts prevists en l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 12
de març de 2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts públics destinats a la promoció de l’ocupació autònoma, i en la
corresponent resolució de convocatòria.

Atès la proposta de substitució del representant titular i del suplent que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 27 de juliol de 2004,
d’acord amb el que estableix l’article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l’article 17.o)
del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears dicto la següent
Ordre
1. Cesar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los els serveis prestats:
Grup a: Representants del professorat proposat per l’STEI-i:
- Titular: Vicenç Garcia Fuster.
- Suplent: Pere Pau Cintes Gener.
2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:

Palma, _____ d _________________ de 2004

Grup a: Representants del professorat proposat per l’STEI-i:
Signatura:
- Titular: Pere Pau Cintes Gener.
- Suplent: Francisca Maria Bergas Mas.

—o—
Num. 14181
Correcció d’errors advertits a la Resolució del conseller de
Treball i Formació de 5 de juliol de 2004, per la qual s’aprova la
convocatòria per concedir ajuts públics per donar suport a
empreses d’economia social mitjançant el foment de la incorporació de socis així com la subvenció dels costs associats a la posada en marxa de les mateixes (BOIB núm. 98, de 15 de juliol).

3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal titular
substituït.
4. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de juliol de 2004
Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

Mitjançant Resolució del conseller de Treball i Formació de 5 de juliol de
2004 (BOIB núm. 98, de 15 de juliol) es va aprovar la convocatòria per concedir ajuts públics per donar suport a empreses d’economia social mitjançant el
foment de la incorporació de socis així com la subvenció dels costs associats a
la posada en marxa de les mateixes.

—o—

4.- Anuncis

Atès que s’ha detectat un error al punt dos de l’apartat onzè de la
Resolució esmentada, es fa la correcció següent:

CONSELLERIA DE TURISME

Onzè. Ajuts del Programa II. Costs Associats a la posada en marxa de cooperatives i societats laborals.

Num. 14317
Anunci d'adjudicació d'un contracte administratiu de serveis

On diu
“2. Les despeses subvencionables per aquest concepte són les que es realitzin en el termini màxim de dotze mesos comptadors des de la data de l’escriptura de constitució de l’entitat sol·licitant, la qual ha de datar com a màxim
de dia 1 de novembre de 2003 en endavant”.
Ha de dir
“2. Les despeses subvencionables per aquest concepte són les que es realitzin en el termini màxim de dotze mesos comptadors des de la data de l’escriptura de constitució de l’entitat sol·licitant, les quals han de datar com a
màxim de dia 1 de novembre de 2003 en endavant”.
Palma, 17 de juliol de 2004
El conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes

—o—

1.ENTITAT ADJUDICADORA
a)Organisme: Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR)
b)Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c)Número d'expedient: 1/2004
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a)Descripció de l'objecte: Gestió i comecialització dels itineraris culturals
que s'estan desenvolupant en el centre de Palma i als que en un futur es puguin
dur a terme a l'illa de Mallorca, amb el suport de material i infraestructures
necessàries per a aquesta finalitat.
b)Lote:No
c)Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
BOIB núm. 55 de 22 d'abril de 2004
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ
a)Tramitació: Ordinària
b)Procediment: Obert
c)Forma d'adjudicació: Concurs
4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

