
sar-se recurs potestatiu de reposició, davant l�òrgan que la dicta, en el termini
d�un mes, comptador des del dia següent a la data de la publicació, d�acord amb
el que disposa 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.

En cas d�interposar-se recurs de reposició, una vegada desestimat aquest,
expressament o per silenci, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala  Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, d�acord amb el que disposa l�article 46 de la Llei 29/98, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini
de dos mesos, comptadors des del dia següent a la publicació.

Igualment, contra aquesta resolució cap interposar directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d�acord amb el que disposa l�article 46
de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent a la publi-
cació.

Dotzè. Vigència. 
Aquesta resolució començarà a vigir l�endemà d�haver-se publicat en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 24 de març de 2004

El conseller d�educació i cultura
Francesc Fiol Amengual

ANNEX

Registre d�entrada del centre
Data:
Núm. de registre:

MODEL DE SOL·LICITUD D�AJUDA INDIVIDUALITZADA
DE TRANSPORT ESCOLAR

CENTRE EDUCATIU: _____________________________________
LOCALITAT: _____________________________
MUNICIPI: __________________________

DADES DE L�ALUMNE/A:
NOM I LLINATGES: __________________________________
CURS: ________________________

DADES DEL SOL·LICITANT (pare, mare, tutor):
DNI: ______________________
NOM I LLINATGES: _______________________________________
ADREÇA: _____________________________________________
LOCALITAT: __________________ MUNICIPI: __________________
TELÈFON: ________________
DISTÀNCIA DEL DOMICILI FAMILIAR AL CENTRE EDUCATIU (UN SOL TRA-
JECTE):  __________________________

DOCUMENTACIÓ QUE S�HI PRESENTA:
--Certificat d�empadronament (   )
--Certificat de l�Agència Estatal de l�Administració Tributària 
(exercici 2002) (   )
--Fotocòpia llibre de família (   )
--Certificat de distància entre el domicili familiar i el centre 
educatiu (1) (   )
--Certificat de distància entre el domicili familiar i l�itinerari 
d�una ruta de transport escolar (1) (   )
--Còpia del document de l�escolarització d�ofici (2) (   )
--Altres documents (   )

Vist i plau
Signatura del sol·licitant: 

La direcció del centre
(segell)

_______________, ______ d ________________ de 200__

(1)        Amb un document acreditatiu lliurat per l�ajuntament o pel centre (en aquest dar-
rer cas, amb el vistiplau de la direcció).
(2)       Document lliurat per l�Oficina d�escolarització on es va escolaritzar l�alumne.
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Num. 6332
Acord del Consell de Govern de 2 d�abril de 2004, pel qual es
nomenen el president i el vicepresident del Consell Escolar
Insular de Menorca.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d�Educació i Cultura, en sessió celebrada el dia 2 d�abril de 2004, adoptà, entre
altres, l�Acord següent:

«Primer. Nomenar els senyors Amador Alzina Sans i Pere Alzina Seguí
president i vicepresident del Consell Escolar de Menorca, respectivament.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
notificar-lo al Consell Insular de Menorca.»

Palma, 5 d�abril de 2004

La secretària del Consell de Govern
María Rosa Estarás Ferragut
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 5822

Resolució de la consellera de Presidència i Esports, de 31 de
març de 2004, per la qual s�estableix la convocatòria de subven-
cions per realitzar macroprojectes de cooperació al desenvolupa-
ment en països empobrits del món per als anys 2004 i 2005

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de
Cooperació de la Conselleria de Presidència i Esports, assumeix les competèn-
cies relatives a la cooperació per al desenvolupament i la solidaritat amb altres
pobles.

Les subvencions que preveu aquesta Resolució tenen la seva raó de ser en
el fet de contribuir a eradicar la pobresa en els països empobrits del món i, en
conseqüència, a millorar les condicions de vida de la població d�aquests països.
Al mateix temps, es facilita la participació de la societat civil de les illles
Balears �organitzada en entitats socials sense ànim de lucre� en projectes
solidaris.

La participació dels immigrants a les accions de cooperació i sensibilitza-
ció s�ha revelat com una nova estratègia a través de la qual generar desenvolu-
pament. Aquesta convocatòria facilitarà l�esmentada participació  a partir de
projectes que contemplin l�enfocament de codesenvolupament. Entre d�altres,
l�enfocament requereix l�enfortiment de les organitzacions socials dels immi-
grants estrangers i de la participació de la societat de les Illes.

Per tal que la cooperació aconsegueixi l�eficàcia desitjada, cal dur a terme
actuacions integrals, que puguin tenir un impacte a mig termini, amb la garan-
tia de continuïtat necessària per dur-se a terme. És per això que aquesta convo-
catòria de macroprojectes vol contribuir a engegar accions de durada plurianual
per donar resposta a necessitats socials que són complexes d�abordar, per la qual
cosa l�actuació requereix dotar-les àmpliament de recursos tècnics i econòmics.

La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, prescriu que el procedi-
ment de concessió de subvencions s�ha d�iniciar per l�ordre que estableixi les
bases reguladores i, una vegada publicada, s�ha d�establir l�acte de convocatò-
ria mitjançant resolució.

D�acord amb la Llei de subvencions esmentada es va dictar l�Ordre de la
consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, per la qual s�es-
tableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de
Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d�octubre de 2003), l�article 1.2 e)
de la qual inclou com a objecte subvencionable la cooperació per al desenvolu-
pament, sensibilització i relacions i solidaritat amb altres pobles.

Per tot això, a proposta de la directora general de Cooperació, en ús de les
facultats que m�atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears i amb els informes previs del servei jurídic, de la Direcció General de
Pressuposts i de la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ
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