
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 4103

Correcció d�errades observades a la Resolució del director gene-
ral de Comerç, de dia 6 de febrer de 2004, per la qual s�autorit-
zen les noves tarifes del servei de transport urbà de viatgers amb
autobús, de Palma (BOIB núm. 26, de 21 de febrer de 2004)

Havent advertit un error a les versions catalana i castellana de la
Resolució del director general de Comerç, de dia 6 de febrer de 2004, per la qual
s�autoritzen les noves tarifes del servei de transport urbà de viatgers amb auto-
bús, de Palma, publicada al BOIB núm. 26, de 21 de febrer de 2004, i d�acord
amb el que disposa l�article 105.2 de la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, pel qual �les administra-
cions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d�ofici o a instància de
les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seu actes�, es procedeix a efectuar la correcció següent:

On diu:
�I) Amb efectiu: Euros

Tarifa ordinària: Bitllet urbà 1,10
Tarifes especials: Aeroport 1,90�

Ha de dir:

�I) Amb efectiu: Euros
Tarifa ordinària: Bitllet urbà 1,10
Tarifes especials: Aeroport 1,80�

Palma, 27 de febrer de 2004

El director general de Comerç
Francesc Tutzó Rucosa
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Num. 4214
Resolució de la Direcció General d'Indústria per la qual s'auto-
ritza l'establiment de les instal·lacions elèctriques que se citen.

Vist l�expedient incoat en aquesta Direcció General d'Indústria a instància
d�Endesa Distribución Eléctrica, SLU, mitjançant el qual se sol·licita autoritza-
ció per a les instal·lacions elèctriques les característiques principals de les quals
s'assenyalen a continuació: 

Expedient  GP 18/03: reforma de la línia d�alta tensió a 66 kV �Sa Vinyeta
� Son Orlandis�, soterrament parcial dins la subestació �Son Orlandis�. Tram
aèri de 159 metres, conductors d�Al-Alw tipus Gull de 381,5 mm2 de secció.
Tram soterrat de 139 metres, conductors d�Al de 800 mm2 de secció. A la zona
de la subestació de Son Orlandis, terme municipal de Palma.

Aquesta Direcció General d�Indústria, en compliment del que disposa la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i el Decret del Govern de
les Illes Balears 99/1997, d'11 de juliol,  de tramitació d�instal·lacions elèctri-
ques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret
36/2003, d�11 d�abril,  ha resolt d�autoritzar les  instal·lacions sol·licitades.

S'informa que la resolució present no esgota la via administrativa i que
contra aquesta es pot interposar recurs d'alçada davant l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç, Indústria i Energia, en el termini d'un mes, comptador des del dia
següent al de la notificació / publicació, d'acord amb el que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Palma, 2 de març de 2004

El director general d'Indústria
Gabriel de Juan Coll.
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 4236

Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 4 de març de
2004, per la qual es cessen i nomenen nous membres del Consell
Escolar de les Illes Balears.

Atès l�escrit rebut de la Federació Espanyola de Religiosos d�Ensenyança-
Escola Catòlica (FERE) de les Illes Balears .

Atès la proposta de substitució de la representant suplent que fa el presi-
dent del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 3 de març de 2004, d�acord
amb el que estableix l�article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setem-
bre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears i l�article  17
o) del Reglament d�organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes

Balears
dict la següent 

Ordre

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les perso-
nes que tot seguit s�indiquen, agraint-los els serveis prestats

Grup e: Titulars de centres privats, proposats per la FERE:
- Suplent Miquel Gil Vos.
- Titular Margarita Llabrés Botellas
- Suplent Marc González Sabater.

2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup e: Titulars de centres privats, proposats per la FERE:
- Titular   Marc González Sabater
- Suplent   Pascual Muñoz Cantos (suplent de Margalida Moyà Pons)
- Suplent   Margarita Llabrés Botellas (suplent de Marc González Sabater)

3. La duració del seus nomenaments seran els corresponents als vocals
substituïts.

4. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 4 de març de 2004

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d�Educació i Cultura
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Num. 4028
Resolució del conseller d�Educació i Cultura de les Illes Balears,
de dia 25 de febrer de 2004, per la qual es convoquen per a l'any
2004 ajudes per realitzar  intercanvis de professorat entre les
Illes Balears i altres països

D�acord amb la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, no es pot ini-
ciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller compe-
tent n�hagi establert prèviament per ordre les bases reguladores corresponents.
En aplicació d�aquesta obligació l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de
25 de març de 2003 va establir les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions en matèria d�educació i cultura, la qual es va publicar en el BOIB núm.
40, de 26 de març de 2003.

D�acord amb l�article 13 de la Llei 5/2002, i l�article 3 de l�Ordre esmen-
tada correspon aprovar la convocatòria pertinent, mitjançant resolució, en la
qual es determinin, com a mínim, els fons destinats a aquestes subvencions, la
partida pressupostària corresponent i el termini de presentació de sol·licituds.

Atès el resultat satisfactori de la present línia d�ajudes en anys anteriors,
la Conselleria d�Educació i Cultura ha previst dedicar la quantitat màxima de
25.000 euros (vint-i-cinc mil), que s�ha de fer efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària 13601.421D01.48000.0 dels pressuposts generals de 2004 de la
comunitat autònoma, per realitzar aquestes activitats singulars de formació
d�àmbit internacional com són els intercanvis de professorat entre les Illes
Balears i altres països. Per això, l�objecte de la present resolució és la convoca-
tòria, per a l�any 2004, de les ajudes esmentades, les quals es regiran, en tot allò
no previst en aquesta, per l�Ordre de 25 de març de 2003 a dalt esmentada. 

En virtut del que disposa l�article 13 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, així com l�esmentada Ordre del conseller d�Educació i Cultura de
25 de març de 2003; vist l�informe previ de la Direcció General de Pressupostos
i atesa la disponibilitat pressupostària per a l�any 2004 amb relació a les ajudes
per realitzar intercanvis de professorat entre les Illes Balears i altres països, dict
la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Objecte de la convocatòria
Per millorar diversos aspectes del nostre sistema educatiu, que es consi-

deren prioritaris, i afavorir els processos de formació permanent del professorat
mitjançant l�intercanvi d�experiències educatives amb docents d�altres països, la
Conselleria d�Educació i Cultura convoca ajudes per a  intercanvis de professo-
rat, que s�han de realitzar en el període comprès entre l�1 de gener i el 30 de
novembre de 2004. 

Segon. Requisits dels participants
2.1 Pot participar en aquests intercanvis el professorat dels centres

docents públics i privats concertats, degudament autoritzats, que imparteixen els
ensenyaments  establerts per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l�Educació:

De règim general: educació infantil, educació primària, educació secun-
dària (educació secundària obligatòria i batxillerat) i formació professional de
grau mitjà.

De règim especial: ensenyaments artístics, ensenyament d�idiomes i
ensenyament esportiu.

D� atenció a l�alumnat amb necessitats específiques.
D�aprenentatge permanent: ensenyament per a les persones adultes.
2.2. El professorat participant ha de complir els requisits que s�especifi-

quen als punts d�aquesta resolució, corresponents a cada activitat.
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