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Tercer. Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada i ordenar-ne la
publicació en el butlletí oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Contra aquest acord, l’entitat interessada hi pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix
l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
d’haver-ne rebut notificació.”.
Palma, 17 de novembre de 2003
La Secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
Num. 21278
Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2003, per a
l’adjudicació definitiva de la concessió (gestió indirecta) del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència a l’Ajuntament de Montuïri.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, en sessió celebrada el dia 14 de novembre de
2003, adoptà, entre altres, l’Acord següent:
“Primer. Adjudicar definitivament a l’Ajuntament de Montuïri la concessió del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència per a l’àmbit territorial de Montuïri, amb emissió a 91.8 Mhz., per
un període de 10 anys.
Segon. Ordenar la inscripció en el Registre d’Empreses de Radiodifusió
Sonora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’aquesta concessió, en
el termini d’un mes a partir de la presentació per part de l’adjudicatària de la
documentació que es detalla en l’article 31.4 del Decret 86/1995, i comunicar a
l’entitat interessada que disposa d’un termini de quinze dies comptadors des del
dia de la notificació d’aquest acord per aportar aquesta documentació. Fins que
no faci aquesta inscripció, l’adjudicatària no podrà iniciar les emissions regulars, i si no la fa, es podrà revocar la concessió atorgada.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada i ordenar-ne la
publicació en el butlletí oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Contra aquest acord, l’entitat interessada hi pot interposar directament
recurs contenciós administratiu a la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix
l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
d’haver-ne rebut notificació.”.
Palma, 17 de novembre de 2003
La Secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

22-11-2003

11

documentació que es detalla en l’article 31.4 del Decret 86/1995, i comunicar a
l’entitat interessada que disposa d’un termini de quinze dies comptadors des del
dia de la notificació d’aquest acord per aportar aquesta documentació. Fins que
no es faci aquesta inscripció, l’adjudicatària no podrà iniciar les emissions regulars, i si no ho fa, es podrà revocar la concessió atorgada.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada i ordenar-ne la
publicació en el butlletí oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Contra aquest acord, l’entitat interessada hi pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix
l’art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
d’haver-ne rebut notificació.”
Palma, 17 de novembre de 2003
La Secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 21610
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 20 de novembre
de 2003, de cessament i nomenament de vocals del Consell
Escolar de les Illes Balears.
Atès que mitjançant l'ordre del conseller d'Educació i Cultura de 13 d'agost de 2003, modificada per l'ordre de 30 de setembre de 2003, publicades respectivament als BOIB de 28 d'agost i 16 d'octubre de 2003, per les quals es va
produir el cessament i nomenament de vocals i secretari del Consell Escolar de
les Illes Balears.
Atès que d'acord amb l'esmentada ordre de 13 d'agost i la seva posterior
modificació de 30 de setembre, entre d'altres, van cessar com a membres del
Consell Escolar de les Illes Balears els senyors Bernat Sureda Garcia i Amador
Alzina Sans, que ocupaven respectivament els càrrecs de President i
Vicepresident de l'esmentat Consell Escolar, els quals al deixar de ser membres
d'aquest Consell Escolar de manera automàtica van restar cessats en els seus respectius càrrecs de President i Vicepresident, d'acord amb el que disposa l'article
10.g) de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre.
Atès que mitjançant l'ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'agost de 2003, publicada el BOIB de 25 de setembre 2003, es van nomenar president i vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears respectivament als
senyors Joan Francesc Romero Valenzuela i Joan Martorell Trobat.
Atès que en data 19 de novembre de 2003, d'acord amb el que disposa l'article 9.3 de l'esmentada llei de Consells Escolars de les Illes Balears, el senyors
Joan Francesc Romero Valenzuela i Joan Martorell Trobat van prendre possessió del seu càrrecs de President i Vicepresident del Consell Escolar de les Illes
Balears davant el President del Govern de les Illes Balears.

—o—
Num. 21281
Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2003, per a
l’adjudicació definitiva de la concessió (gestió indirecta) per al
servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència a l’Ajuntament d’Alcúdia
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, en sessió celebrada el dia 14 de novembre de
2003, adoptà, entre altres, l’Acord següent:
“Primer. Adjudicar definitivament a l’Ajuntament d’Alcúdia la concessió
del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència en l’àmbit territorial d’Alcúdia, amb emissió a 94.7 Mhz, per un període de 10 anys.
Segon. Ordenar la inscripció en el Registre d’Empreses de Radiodifusió
Sonora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’aquesta concessió, en
el termini d’un mes a partir de la presentació per part de l’adjudicatària de la

Atès els escrits rebuts de: la Universitat de les Illes Balears, l’Ajuntament
de Formentera, el Consell Insular de Menorca, el Consell de Mallorca,
l’Ajuntament de Palma, el Consell d’Eivissa i Formentera, i la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears, en relació al nomenament de nous membres del consell escolar de les Illes Balears amb substitució dels anteriors membres representants de les esmentades entitats.
Atès les propostes de substitució de representants titulars i suplents que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 20 de novembre de
2003, d’acord amb el que proposa l’article 17.o) del Reglament d’organització
i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-lis els serveis prestats
Grup j: Representants de l’administració local:
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En representació de la FELIB

En representació del Consell de Mallorca :

Mallorca
- Titular: Onofre Bisbal Busquets.

- Titular : Joan Cerdà Rull.

Menorca
- Titular : M. Gracia Muñoz Salvà.
Eivissa
- Titular : Lourdes Costa Torres.
En representació de l’Ajuntament de Formentera
- Titular : Isidor Torres Cardona.

Article3.
La duració del seu nomenament serà la corresponent als vocals substituïts.
Disposició final.
Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de novembre de 2003
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

En representació de l’Ajuntament de Palma
- Titular : Jordi Llabrés Palmer.
- Suplent : Cristòfol Vidal Vidal.
Grup k: Representants dels consells insulars:
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera:
- Titular : Francesca Tur Riera.
- Suplent : Ildefons Joan Marí.
En representació del Consell de Menorca :
- Titular : Josep Portella Coll.
- Suplent : Mateu Llabrés Salom.
En representació del Consell de Mallorca :
- Titular : Maria Antònia Vadell Ferrer.
Article2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears a les següents
persones:
Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de la FELIB
Mallorca
- Titular : José M. Ruíz Rivero.
- Suplent : Joana Alomar Serra.
Menorca
- Titular : Antoni Benejam Anglada.
- Suplent : Ramon Orfila Pons.
Eivissa
- Titular : Xico Tarrés Marí.
- Suplent : Enrique Fajarnés Ribas.
En representació de l’Ajuntament de Formentera
- Titular : Antonio Campillo Marí.
En representació de l’Ajuntament de Palma
- Titular : Rogelio Araújo Gil.
- Suplent : Margarita Durán Vadell.
Grup k: Representants dels consells insulars:
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera:
- Titular : Carolina Torres Cabañero.
- Suplent : Miquel Costa Tur.
En representació del Consell de Menorca :
- Titular : Mateu Martínez Martínez.
- Suplent : Manel Martí Llufriu.

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 21269
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 7 de novembre de 2003, per la qual es convoquen ajudes per a la realització
de programes d'innovació tecnològica en agricultura
L’aplicació de tecnologies a l’agricultura permet obtenir majors rendiments, implantar tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient i
aconseguir una agricultura sostenible, per això cal comptar amb programes d’investigació i d’innovació tecnològica que permetin contrastar i mostrar els resultats obtinguts en diversos programes de manera que puguin aplicar-se a l’agricultura de les Illes Balears, realitzant per a tot això una sèrie d’experiències i
camps d’assaig, la qual cosa fa precís convocar ajudes econòmiques per a les
explotacions que les realitzin.
Amb data 10 d’abril de 2003 es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 50 l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 27 de març
de 2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en
els sectors agraris i pesquers, l’objecte de la qual inclou, en l’article 1.2.g), la
investigació agrària i pesquera.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions
i l’article 3 de l’Ordre esmentada correspon aprovar la convocatòria pertinent
mitjançant resolució, la qual ha de contenir, com a mínim, els extrems que s’indiquen en l’article 13 de la Llei 5/2002.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i amb l’informe previ de la Direcció General de Pressuposts, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
S'aprova la convocatòria d’ajudes a la realització de programes d'innovació tecnològica en agricultura, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Agricultura
i Pesca de 27 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions en els sectors agraris i pesquers, que va ser publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de data 10 d’abril de 2003.
Segon
Es destina un import màxim de 75.000 euros per a aquesta convocatòria,
que s’imputaran a la partida pressupostària 20201 714B01 77000 00 dels pressuposts vigents per a l’exercici de 2003. Aquest import màxim podrà ser objecte d’ampliació, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, prèvia la tramitació
de l’expedient corresponent, mitjançant una resolució de la consellera
d’Agricultura i Pesca.
Tercer
S'aproven els termes d’aquesta convocatòria que consten a l’annex 1, d’acord amb les bases reguladores.
Quart
Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 7 de novembre de 2003
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

