
B O I B N ú m .  1 1 0  1 3 - 0 9 - 2 0 0 113354

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 17676
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 27 d’agost de
2001, per la qual s’autoritza que la Fundació del Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears imparteixi
determinades especialitats de música de grau superior a partir del
curs 2001/2002

Atès el que disposa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, en matèria d’ensenyament musical, especialment
pel que fa al grau superior de música.

Atès el que disposa l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de
18 de maig de 1999, per la qual es regulen les especialitats que impartirà el
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

Atesa la sol·licitud de 30 de juliol de 2001 efectuada pel Patronat de la
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears,
mitjançant la qual es demana autorització per poder impartir les especialitats de
pedagogia musical i violoncel.

RESOLC

Primer.
Autoritzar la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de

les Illes Balears perquè, a partir del curs 2001/2002, imparteixi els estudis
corresponents a les especialitats que s’indiquen a l’Ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Esports, de 18 de maig de 1999, que són les de clarinet, composició,
guitarra, flauta travessera, piano, saxòfon i violí. Aquesta impartició dels estudis
es farà d’acord amb el calendari d’aplicació de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, per la qual cosa, juntament
amb els estudis superiors de música de la nova ordenació, pel que fa a aquestes
especialitats, també s’hi cursarà el pla basat en el Decret 2618/1966 en les
condicions regulades per la normativa i fins a la seva total extinció.

Segon
Autoritzar la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de

les Illes Balears perquè, a partir del curs 2001/2002, imparteixi els estudis
corresponents a les especialitats de pedagogia musical i violoncel corresponents
al grau superior de música del pla d’estudis basat en la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Tercer
Aquesta Ordre serà vigent a partir de la seva publicació en el BOIB.

Palma, 27 d’agost de 2001

DAMIÀ PONS I PONS
Conseller d’Educació i Cultura

— o —-

Núm. 17745
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia  3 de setembre de
2001, per la qual  es corregeix l’Ordre de dia 16 de juliol, que
suprimia el CP Es Pinaret.

L’Ordre de dia 16 de juliol de 2001 suprimia el CP Es Pinaret amb el
número de codi 07600513. Atès que s’ha detectat un error en el número de codi,
es procedeix a fer-ne l’oportuna correcció.

Per això, el conseller d’Educació i Cultura, dicta la següent

ORDRE

Es rectifica el número de codi del CP Es Pinaret, que ha de ser 07007103
i no 07600513, com erròniament s’havia publicat.

Palma , 3 de setembre de 2001

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
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Núm. 17674
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 27 d’agost,
mitjançant la qual es convoquen ajuts per a la realització de
treballs d’investigació sobre toponímia menor de les Illes Balears.

Atès el programa de normalització lingüística per a l’any 2001, s’ha previst
de donar suport a la tasca investigadora relacionada amb la toponímia pròpia de
les Illes Balears amb la finalitat d’assegurar-ne la permanència  i reforçar-ne la
presència en la senyalització del territori.

En virtut del que disposa, per una part, el Decret 78/1989, de 31 de juliol
(BOCAIB núm. 98 de l’any 1989) regulador de les subvencions de la Conselleria
d’Educació i Cultura i, per l’altra, el Decret 77/2001, d’1 de juny, de
desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atesa la
proposta de la Direcció General de Política Lingüística i atès l’informe previ de
l’Assessoria Jurídica d’aquesta Conselleria, dict la següent

R E S O L U C I Ó

Article 1. Pla d’ajuts
S’estableix un pla d’ajuts per a treballs d‘investigació sobre la toponímia

menor de les Illes Balears destinat a persones físiques.

Article 2. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és el de fomentar l’estudi de la toponímia

menor de les Illes Balears, especialment la dels camins rurals, per assegurar-ne
la permanència com a patrimoni irrenunciable d’aquesta comunitat autònoma.

Article 3. Partida pressupostària
El pagament de les ajudes esmentades en aquesta resolució es farà amb

càrrec a la partida 13301.445B02.48000.0. L’import total de les ajudes és de
4.000.000 PTA (quatre milions de pessetes) que es distribuiran en dues anualitats,
2.000.000 PTA (dos milions de pessetes ) amb càrrec al pressupost de l’any 2001
i 2.000.000 PTA (dos milions de pessetes) amb càrrec al pressupost de l’any
2002.

Article 4. Requisits dels sol·licitants
Podran optar a aquestes ajudes les persones físiques que tenguin el doctorat

o la llicenciatura en filosofia i lletres, especialitat filologia catalana, i els
estudiants de segon cicle d’aquesta especialitat, els quals hauran de presentar, a
més, una carta d’aval d’un professor universitari especialista en la matèria.

En el cas que els sol·licitants siguin dues o més persones per al mateix
treball, al manco la persona encarregada de la direcció de l’estudi ha de tenir la
titulació esmentada  en el paràgraf anterior.

En tot cas, i d’acord amb l’article 37.e del Decret 77/2001, serà imprescin-
dible que els beneficiaris dels ajuts acreditin que estan al corrent d’obligacions
tributàries o de qualsevol naturalesa amb la comunitat autònoma.

Article 5. Documentació que s’ha de presentar
Les sol·licituds podran formalitzar-se mitjançant una instància adreçada al

director general de Política Lingüística, Conselleria d’Educació i Cultura,
acompanyada de la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI de la persona o persones sol·licitants, si es tracta d’un
grup d’investigació.

- Currículum acadèmic i investigador de la persona o persones sol·licitants.
- Projecte del treball de recerca per al qual es demana l’ajut  (abast de la

recerca toponímica, metodologia del treball, etc.) Quan es tracti d’un grup
d’investigació, es nomenarà un director del projecte.

- Pressupost detallat del projecte per al qual es demana l’ajut.
- Aval del professor universitari, en el cas d’alumnes de segon cicle.
- Declaració jurada de les subvencions sol·licitades per a la realització del

treball de recerca, amb expressió de les entitats públiques o privades a les quals
s’ha demanat suport.

- Certificat d’existència de compte bancari en model normalitzat (TG002),
el qual ha d’anar degudament emplenat, signat i segellat per l’entitat bancària on
el sol·licitant vol que es faci el pagament en el cas d’obtenir l’ajut. S’hi ha
d’adjuntar tres fotocòpies del NIF.

Aquest document resta a disposició dels sol·licitants a la Conselleria
d’Educació i Cultura, carrer del Capità Salom núm. 29 de Palma.

Article 6. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació d’instàncies és de trenta dies naturals comptadors

a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Article 7. Presentació de les sol·licituds
 Les sol·licituds s’han de presentar en qualsevol dels registres de la

Conselleria d’Educació i Cultura o a qualsevol altra dependència a la qual es
refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus,
s’ha de fer amb el sobre obert  perquè el funcionari del servei la dati i la segelli


