
Setè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d�Economia, Hisenda i
Innovació, dins el termini d�un mes comptador des de l�endemà del dia de publi-
cació d�aquesta resolució, d�acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, dins el termini de dos mesos comptadors des de l�en-
demà del dia de publicació d�aquesta resolució, d�acord amb el que disposen els
articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

Palma, 30 d�agost de 2004

El director general de Patrimoni
Miguel Mateu Roig
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 975

Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 14 de gener de
2005, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular i
suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears

Atès l�escrit rebut de la Confederació d�Associacions de Pares i Mares
d�Alumnes de Balears (COAPA), en relació a la proposta de nomenaments de
nou membre titular i del suplent al Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès la proposta de substitució del representant titular i del suplent que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 13 de gener de 2005,
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 per-
sones que tot seguit s�indiquen, agraint-los els serveis prestats:

Grup b: Representants de pares d�alumnes (COAPA):
- Titular  Joan Melis Nebot.
- Suplent  Lluís Benejam Barrionuevo.

2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:

Grup b: Representants de pares d�alumnes (COAPA):
- Titular  Manuela Ocaña Martín.
- Suplent  Catalina Sastre Ferrer.

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, 14 de gener de 2005

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d�Educació i Cultura
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Num. 1421
Resolució del president del Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les
Illes Balears de dia 27 de gener de 2005, per la qual es convo-
quen ajuts per donar suport a la projecció de pel·lícules en llen-
gua catalana

Ateses les finalitats del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i

la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (d�ara endavant
Consorci), en relació amb els usos socials de la llengua catalana, es considera
convenient continuar amb la iniciativa que el Consorci ja va dur a terme l�any
2003 d�oferir incentius per impulsar l�estrena i la projecció de pel·lícules en
llengua catalana, mitjançant l�establiment d�una sèrie d�ajudes que s�inclouen
dins l�activitat de foment que du a terme el Consorci, a fi de garantir als ciuta-
dans de les Illes Balears la possibilitat de gaudir d�una oferta de pel·lícules en
llengua catalana en la programació comercial i perquè els centres escolars
puguin programar l�assistència a sessions específiques com una manera més de
facilitar l�aprenentatge de la llengua catalana. 

L�objecte d�aquesta Resolució és convocar ajuts per donar suport a la pro-
jecció de pel·lícules en llengua catalana. Segons el que estableix l�article 85.4
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l�Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, l�esmentada convocatòria es durà a
terme d�acord amb la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions i l�Ordre del
conseller d�Educació i Cultura de 25 de març de 2003, per la qual s�estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria d�educació i cultura (BOIB
núm. 40 de 26 de març de 2003).

Per això, dict la següent 

Resolució

Article 1. Objecte de la convocatòria

El Consorci concedeix ajuts per a la projecció de pel·lícules en llengua
catalana. 

Són objecte de suport les projeccions de pel·lícules en llengua catalana
fetes des de l�1 de gener de 2004 fins al 30 de novembre de 2005, que presen-
tin les característiques següents:

1. Ser llargmetratges.
2. Ser parlades o subtitulades en llengua catalana.
3. Haver-se estrenat en el període 2002-2005.
4. En el cas que hi hagi una versió de la pel·lícula en qualsevol altra llen-

gua diferent de la catalana, haver-se estrenat simultàniament a la localitat on
s�ubica la sala que s�acull a la convocatòria ambdues versions, o prèviament, la
versió catalana. Per a l�aplicació d�aquesta condició, s�entén que els cinemes de
Palma i de Marratxí pertanyen a la mateixa localitat. 

5. Quan la sala s�ubiqui a Palma, Marratxí, Manacor, a la vila d�Eivissa, a
Maó o a Ciutadella, haver estat projectada per la sala exhibidora almenys en
dues sessions diàries durant un cap de setmana, complint la norma horària
següent: la primera sessió no podrà haver-se iniciat abans de les 15.00 h i la
darrera no podrà haver-se iniciat després de les 23 h.

6. Quan la sala s�ubiqui en altres municipis, haver estat projectada, com a
mínim, dues vegades, en festius o caps de setmana.

7. Haver estat objecte d�una campanya de promoció publicitària que, com
a mínim, sigui equivalent a la que la mateixa sala fa per a les pel·lícules projec-
tades en qualsevol altra versió.

Queden excloses d�aquesta convocatòria:

1. Les projeccions que ja gaudeixen d�un altre tipus d�ajut per a la seva
exhibició, amb dues excepcions: els que es concedeixen a titulars de sales d�ex-
hibició cinematogràfica situades en zones rurals o de baixa rendibilitat o els que
es donen a titulars de sales d�exhibició cinematogràfica per a la projecció de
pel·lícules comunitàries.

2. Aquelles pel·lícules que ja hagin estat projectades en el mateix munici-
pi dins el període dels tres mesos proppassats.

Article 2. Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les sales d�exhibició del territori de les Illes
Balears inscrites en el Registre d�Empreses de l�ICAA. 

Article 3. Pressupost

El pagament dels ajuts per a la projecció de pel·lícules en llengua catala-
na es farà amb càrrec al capítol 4, subcapítol 47.000, del pressupost del
Consorci. L�import pressupostat que s�hi destina és de 60.000 euros per a l�any
2005. 

Article 4. Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s�han de formalitzar mitjançant una instància, el model de
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