
partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (B.O.E. del 14/7/1998), 

modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre (B.O.E. del
26/12/2003)

Potestativamente y con carácter previo al recurso contencioso se podrá
formular recurso de reposición, ante este Organismo, en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE
del 27) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14).  De encon-
trarse fuera del territorio nacional podrá interponer los recursos citados a través
de la correspondiente representación diplomática o consular de España.

Los respectivos expedientes están a disposición del(de los) interesado(s)
en las dependencias de esta Delegación del Gobierno.

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del
art.59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92).

Palma, 10-10-2007
EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN BALEARES.Fdo.: Ramón

Antonio Socías Puig
INSERTESE.EL SECRETARIO GENERAL.Fdo.: Ramón I. Morey

Aguirre.

—————————————

NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ EXPULSIÓ EN RÈGIM GENERAL
En expedients instruïts contra el(s) ciutadà(ns) estranger(s) seguidament

relacionat(s) actualment en ignorat parador, ha(n) recaigut resolució(ns) d’ex-
pulsió del territori nacional per infracció dels supòsits que en cada cas es citen,
amb la consegüent prohibició d’entrada en el territori espanyol per als períodes
que també s’esmenten.

‘VEURE LLISTAT EN CASTELLÀ’
L’execució de l’expulsió queda supeditada en el cas d’existir causa judi-

cial oberta contra l’(els) interessat(s) a la preceptiva autorització judicial en els
termes de l’article 57.7 de l’esmentada Llei.

S’informa a l’(als) interessat(s) que la prohibició d’entrada que s’estableix
com a conseqüència de la mesura d’expulsió, s’estén no tan sols al territori
espanyol sinó també als territoris de França, Alemanya, Bèlgica, Holanda,
Luxemburg, Portugal, Itàlia, Àustria, Grècia, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia,
Noruega i Suècia en virtut del que es preveu a l’article 96 del Conveni
d’Aplicació de l’Acord de Schengen.

Notifiqui’s la (les) Resolució(ns) a l’(als) interessat(s), indicant-li(s) que
posen fi a la via administrativa, i que contra la(les) mateixa(es) cap interposar
Recurs Contenciós-Administratiu davant els Jutjats del Contenciós-
Administratiu corresponents, en el termini de dos mesos comptats des de el dia
següent a la seva publicació, de conformitat amb el que es disposa a la Llei
29/1998 de 13 de Juliol (B.O.E. 14-7-98). Potestativament i amb caràcter previ
al recurs contenciós es podrà formular recurs de reposició, davant aquest
Organisme, en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27) modificada per la Llei 4/1999, de
tretze de gener (BOE del 14). De trobar-se fora del territori nacional podrà inter-
posar els recursos citats per mitjà de la corresponent representació diplomàtica
o consular d’Espanya.

Els respectius expedients estan a disposició de l’(dels) interessat(s) a les
dependències d’aquesta Delegació de Govern.

El que es publica a efectes de notificació d’acord amb el contingut de
l’art.59.4, de la Llei 30/92 de 26 de novembre (B.O.E. 27-11-92).

Palma, a 10-10-2007
EL DELEGAT DE GOVERN A LES ILLES BALEARS. Sgt.:  Ramón

Antonio Socías Puig
INSEREIXI’S. EL SECRETARI GENERAL. Sgt.: Ramón I. Morey

Aguirre
EL DELEGADO DEL GOBIERNO
Ramón Antonio Socías Puig

— o —

Secció IV - Administració Municipal
Ajuntament de Palma de Mallorca

Num. 19255
Àrea d’Educació, Igualtat i Drets Cívics

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES, PER A RESIDENTS EMPADRONATS EN EL MUNICIPI DE
PALMA, ESCOLARITZATS EN EDUCACIÓ INFANTIL, 2n CICLE, I
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n CICLE  i 3r CICLE PER AL CURS 2007/2008

La constitució espanyola reconeix el dret a l’educació i el configura como
un servei públic gratuït competència del Estat i de les comunitats autònomes.
Això no impedeix que també es reconegui el dret a la creació de centres docents
per la iniciativa privada. Igualment es permet la possibilitat de que centres no
estatals puguin participar en l’oferta de places escolars gratuïtes, obtenint com
a contrapartida un suport econòmic dels poders públics.

Per aquest motiu, actualment el sistema educatiu espanyol comprèn  cen-
tres privats que funcionen en règim de mercat, mitjançant preu, y centres sos-
tinguts amb fons públics i, dintre d’aquests, els privats concertats i els de titula-
ritat pública. Precisament a aquests dos darrers s’encomana la provisió de l’en-
senyament en règim de gratuïtat.

A assolir aquesta gratuïtat plena vol contribuir l’Ajuntament de Palma
convocant ajudes per a llibres,  que constitueixen una despesa per a les famílies
que ve a contradir el sistema públic consagrat constitucionalment.

Per aquest motiu convoca ajudes per a llibres de text, per a residents
empadronats a Palma, escolaritzats en educació infantil, 2n cicle, i educació pri-
mària 2n cicle i 3r cicle, en centres educatius sostinguts amb fons públics, per
al curs escolar 2007/2008. Es tracta d’una mesura transitòria fins que des de la
conselleria d’Educació s’assumeixi aquest cost per a la totalitat dels nivells edu-
catius.

BASES

PRIMERA. Característiques
* Es convoquen ajudes per a llibres per a l’alumnat empadronat a Palma

en data 01/09/07 i que cursi educació Infantil, 2n cicle, i educació primària 2n
cicle i 3r cicle i reuneixi els requisits establerts a la Base segona.

* Les ajudes es concediran per al curs escolar 2007/2008, segons les con-
dicions d’aquestes bases.

* Les ajudes es concediran en compensació per despeses escolars en lli-
bres, en la quantia establerta a la clàusula cinquena.

SEGONA. Requisits
* Estar empadronats al municipi de Palma en data 01/09/07 el sol·licitant

de l’ajuda i l’alumne.
* Estar matriculat en un centre públic o privat concertat en els nivells de:
* Educació infantil: de 1r a 3r curs del segon cicle d’educació infantil.
* Educació primària: De 3r a 6è., 2n cicle i 3r cicle de primària.
* Estar els sol·licitants (pares, mares o tutors) al corrent de les obligacions

tributàries amb l’Ajuntament de Palma, de conformitat al que disposa l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions y la Base 39a
de les Bases d’Execució del Pressupost General del Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2007.

* No trobar-se sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subven-
cions públiques o cap procediment sancionador.

* Queden exclosos els nivells educatius corresponents al primer cicle (1r
i 2n curs) d’Educació Primària i els centres d’Educació Especial, que assumeix
la Conselleria de d’Educació.

* Queden exclosos els centres privats no concertats

TERCERA. Documentació
S’ha de presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte, correc-

tament emplenat i signat. Només es pot presentar una sol·licitud per alumne.

Per sol·licitar aquesta s’haurà de presentar la següent documentació:

1. Model de sol·licitud correctament emplenat, amb el segell i vist i plau
del centre educatiu, confirmant la seva escolarització i l’assistència regular al
centre, i també el certificat de l’entitat financera amb el vint dígits de compte
bancari del declarant.

2. Fotocòpia del DNI / NIE /Passaport del pare, mare o tutor.
3. Si el sol·licitant de l’ajuda és el tutor o la tutora de l’alumne, hauran de

presentar la documentació que ho acrediti.
4. Factura, tiquet, rebut  de compra dels llibres de text.

QUARTA. Naturalesa de les ajudes

Aquestes ajudes tenen el caràcter de màximes i son compatibles amb
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qualsevol tipus de beca o subvenció a la qual el sol·licitant tingui dret per qualque circumstància especial . Són de caràcter voluntari i temporal, no es poden invo-
car com a precedent i no es pot exigir augment o revisió de la quantitat assignada.

CINQUENA. Ajudes i quanties per a matriculats per curs:

AJUDES PER
ALUMNE I CURS

1r curs de 2n cicle d’educació infantil 35,00 €
2n curs de 2n cicle d’educació infantil 65,00 €
3r curs de 2n cicle d’educació infantil 65,00 €
Educació primària 1r curs A càrrec de la CAIB
Educació primàris 2n curs A càrrec de la CAIB
Educació primària 3r curs 130,00€
Educació primària 4t curs 130,00 €
Educació primària 5è curs 150,00 €
Educació primària 6è curs 150,00€

SISENA. Lloc de presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds s’han de presentar als registres municipals, i als espais que s’habilitin a aquest efecte:

REGISTRES MUNICIPALS (UIAP - Unitat d’Atenció Integrada al Públic)

UIAP 0 De dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 h, divendres de 8.30 a 14 h. 
Registre General: dissabtes obert de 9.30 a 13.30 h. Plaça de Santa Eulàlia, 9. 07001 PALMA

UIAP 1 De dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 h, divendres de 8.30 a 14 h C. Son Dameto, 1. Policia Local. 07013 PALMA

UIAP 2 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h C. Emperadriu Eugènia, 6. S’Excorxador. 07010 PALMA

UIAP 3 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h C. Diego Zaforteza, 7A. S’Arenal. 07600 PALMA

UIAP 4 De dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 h, divendres de 8.30 a 14 h Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18. 07006 PALMA

UIAP 5 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h C. Cardenal Rossell, 96. Es Coll d’en Rabassa. 07006 PALMA

UIAP 6 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h Av. del Cid cant. c Cabot i c  Soldado Moll. Son Ferriol. 07198 PALMA

UIAP 7 De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h C. Cabo Martorell Roca,30. Sant Agustí. Cala Major. 07015 PALMA

REGISTRES MUNICIPALS (UIAPM - Unitat d’Atenció Integrada al Públic Mòbil)
UIAPM 1 De dilluns a divendres de 10 a 14 h C. Oblates - sa Vileta. PALMA

UIAPM 2 De dilluns a divendres de 10 a 14 h C. Ecònom Rosselló - Sant Jordi

UIAPM 3 De dilluns a divendres de 10 a 14 h Pl. Pius IX - Can Pastilla

UIAPM 4 De dilluns a divendres de 10 a 14 h C. Selva, 4. Es Rafal Nou

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
De dilluns a divendres de 9 a 14 h Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 2n - PALMA

SERVEI MUNICIPAL D’EDUCACIÓ D’ADULTS (SON MALFERIT)
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h C/ Gregorio Marañón, s/n - PALMA

SISENA. Terminis
Les sol·licituds es poden presentar del 15 d’octubre al 15 de desembre de 2007.

SETENA. Pagament
El pagament s’efectuarà exclusivament mitjançant transferència bancària, amb càrrec al pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’any 2008.

VUITENA. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i avaluació per resoldre els dubtes que la present convocatòria presenti.

Palma, 27 de setembre de 2007
Vist-i-plau
La Regidora d’Educació
Mª Isabel González Carrasco

———————————————-

Área de Educación, Igualdad y Derechos Cívicos

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS, PARA RESIDENTES EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO
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DE PALMA, ESCOLARIZADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL, 2º CICLO, y EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO y 3er.CICLO PARA EL CURSO 2007/2008

La Constitución española reconoce el derecho a la educación y lo configura como un servicio público gratuito competencia del Estado y de las comunidades
autónomas. Eso no impide que también se reconozca el derecho a la creación de centros docentes por   iniciativa privada. Igualmente se permite la posibilidad de
que centros no estatales puedan participar en la oferta de plazas escolares gratuitas, obteniendo como contrapartida un apoyo  económico de los poderes públicos.

Por este motivo, actualmente el sistema educativo español comprende centros privados que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, y centros
sostenidos con fondos públicos y, dentro de éstos, los privados concertados y los de titularidad pública. Precisamente en éstos dos últimos se encomienda la pro-
visión de la enseñanza en régimen de gratuidad.

A alcanzar esta gratuidad llena quiere contribuir el Ayuntamiento de Palma convocando ayudas para libros, que constituyen un gasto para las familias que
viene a contradecir el sistema público consagrado constitucionalmente.

Por este motivo convoca ayudas para libros de texto, para residentes empadronados en Palma, escolarizados en educación infantil, 2º ciclo, y educación pri-
maria 2º ciclo y 3er. ciclo, en centros educativos sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2007/2008. Se trata de una medida transitoria hasta que desde
la Consejería de Educación se asuma este coste para la totalidad de los niveles educativos.

BASES

PRIMERA. Características
* Se convocan ayudas para libros para el alumnado empadronado en Palma en fecha 01/09/07 y que curse Educación Infantil, 2º ciclo, y educación primaria

2º ciclo y 3er. Ciclo, y reúna los requisitos establecidos en la Base segunda.
* Las ayudas se concederán para el curso escolar 2007/2008, según las condiciones de estas bases.
* Las ayudas se concederán en compensación por  gastos escolares en libros, en la cuantía establecida en la cláusula quinta.

SEGUNDA. Requisitos
* Estar empadronados en el municipio de Palma en fecha 01/09/07 el solicitante de la ayuda y el alumno.
* Estar matriculado en un centro público o privado concertado en los niveles de:
* Educación infantil: de 1º a 3er. curso del segundo ciclo de educación infantil.
* Educación primaria: De 3º a 6º, 2º ciclo y 3er. ciclo de primaria.
* Estar los solicitantes (padres, madres o tutores) al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Palma, de conformidad con lo que dis-

pone el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y la Base 39ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2007.

* No encontrarse sometido/a a ningún procedimiento de reintegro de subvenciones públicas o ningún procedimiento sancionador.
* Quedan excluidos los niveles educativos correspondientes al primer ciclo (1º y 2º curso) de Educación Primaria y los centros de Educación Especial, que

asume la Consejería de de Educación.
* Quedan excluidos los centros privados no concertados

TERCERA. Documentación
Se tiene que presentar el modelo de solicitud habilitado a este efecto, correctamente rellenado y firmado. Sólo se puede presentar una solicitud por alumno.

Para solicitar ésta se tendrá que presentar la siguiente documentación:

1. Modelo de solicitud correctamente rellenado, con el sello y el visto bueno del centro educativo, confirmando su escolarización y la asistencia regular al
centro, y también el certificado de la entidad financiera con los veinte dígitos de la cuenta bancaria del declarante.

2. Fotocopia del DNI / NIE /Pasaporte del padre, madre o tutor.
3. Si el solicitante de la ayuda es el tutor o la tutora del alumno, tendrán que presentar la documentación que lo acredite.
4. Factura, ticket, recibo de compra de los libros de texto.

CUARTA. Naturaleza de las ayudas
Estas ayudas tienen el carácter de máximas y son compatibles con cualquier tipo de beca o subvención a la cual el solicitante tenga derecho por cualquier

circunstancia especial. Son de carácter voluntario y temporal, no se pueden invocar como precedente y no se puede exigir aumento o revisión de la cantidad asig-
nada.

QUINTA. 
Ayudas y cuantías para
matriculados por curso:

AYUDAS POR ALUMNO Y CURSO
Curso 1º de 2º ciclo de educación infantil 35,00 €
Curso 2º de 2º ciclo de educación infantil 65,00 €
Curso 3º de 2º ciclo de educación infantil 65,00 €
Educación primaria curso 1º A cargo de la CAIB
Educación primaria curso 2º A cargo de la CAIB
Educación primaria curso 3º 130,00 €
Educación primaria curso 4º       130,00 €
Educación primaria curso 5º 150,00 €
Educación primaria curso 6º 150,00 €

SEXTA. Lugar  de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se tienen que presentar en los registros municipales, y en los espacios que se habiliten a este efecto:
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REGISTROS MUNICIPALES (UIAP - Unidad de Atención Integrada en el Público)

UIAP 0 Del lunes al jueves de 8.30 a 17.30 h, viernes de 8.30 a 14 h.
Registro General: sábados abierto de 9.30 a 13.30 h. Plaza de Santa Eulàlia, 9. 07001 PALMA

UIAP 1 Del lunes al jueves de 8.30 a 17.30 h, viernes de 8.30 a 14 h C. Son Dameto, 1. Policía Local. 07013 PALMA

UIAP 2 Del lunes al viernes de 8.30 a 14 h C. Emperadriu Eugènia, 6. S’ Escorxador. 07010 PALMA

UIAP 3 Del lunes al viernes de 8.30 a 14 h C. Diego Zaforteza, 7ª. S’Arenal. 07600 PALMA

UIAP 4 Del lunes al jueves de 8.30 a 17.30 h, viernes de 8.30 a 14 h Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18. 07006 PALMA

UIAP 5 Del lunes al viernes de 8.30 a 14 h C. Cardenal Rossell, 96. Es Coll d’en Rabassa. 07006 PALMA

UIAP 6 Del lunes al viernes de 8.30 a 14 h Avda. del Cid esquina c/ Cabot y c/ Soldado Moll. Son Ferriol. 07198 PALMA

UIAP 7 Del lunes al viernes de 8.30 a 14 h C. Cabo Martorell Roca,30. Sant Agustí. Cala Major. 07015 PALMA

REGISTROS MUNICIPALES (UIAPM - Unidad de Atención Integrada en el Público Móvil)
UIAPM 1 Del lunes al viernes de 10 a 14 h C. Oblates - Sa Vileta. PALMA

UIAPM 2 Del lunes al viernes de 10 a 14 h C. Ecónomo Rosselló - Sant Jordi

UIAPM 3 Del lunes al viernes de 10 a 14 h Pl. Pius IX - Can Pastilla

UIAPM 4 Del lunes al viernes de 10 a 14 h C. Selva, 4. Es Rafal Nou 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Del lunes al viernes de 9 a 14 h Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 2º - PALMA

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (SON MALFERIT)
Del lunes al viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h C/ Gregorio Marañón, s/n - PALMA

SEXTA. Plazos
Las solicitudes se pueden presentar del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2007.

SÉPTIMA. Pago
El pago se efectuará exclusivamente mediante transferencia bancaria, con cargo al presupuesto general de este Ayuntamiento para el año 2008.

OCTAVA. Comisión de seguimiento
Se constituirá una comisión de seguimiento y evaluación para resolver las dudas que la presente convocatoria presente.

Palma, 27 de septiembre de 2007
Vº Bº
La Concejala de Educación
Mª Isabel González Carrasco

— o —

Num. 19257
Àrea d’Educació, Igualtat i Drets Cívics,

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ
PER EL CURS 2007-2008,

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de Palma aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de dia 28 de juliol de 2005 i publicada al BOIB núm. 140 de dia 22 de 2005, es convoca la concessió de sub-
vencions relatives a activitats educatives, mitjançant un règim de concurrència competitiva.

Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i efi-
ciència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

D’acord amb l’article 13 de l’Ordenança general municipal, s’han redactat les següents bases:

1.- OBJECTE.

L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions per realitzar activitats educatives que es considerin d’utilitat pública o social i d’interès general i que
redundin en benefici dels ciutadans de Palma, dins l’àmbit de les competències de la Regidoria d’ Educació.

2.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria existeix crèdit adequat
i suficient a la partida de l’any 2007 : 10 422 0000 481.00

La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 33.000 € amb càrrec a l’esmentada partida del vigent Pressupost de despeses.

152 BOIB Num. 159 25-10-2007


