
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 4083

Correcció d’errades de la Llei 15/2006, d’arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 152,
del 28 d’octubre de 2006.

Havent-se detectat l’existència d’una errada en la publicació de la Llei
15/2006, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, (BOIB núm. 152,
de dia 28 d’octubre del 2006), es procedeix la rectificació següent:

A l’article 43.2.b)

Allà on diu: ‘b)... sis:’

Ha de dir: ‘b)... set:’

Palma, 22 de febrer del 2007

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El Conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol Amengual

— o —

3.- D'altres disposicions

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 4051

Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la
qual es publica l’adjudicació definitiva mitjançant procediment
negociat sense publicitat del contracte per a la renovació de la lli-
cència d’ús del programa Mathematica durant el període
01/01/07 a 31/12/07 pel Centre de Tecnologies de la Informació
de la Universitat de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Universitat de les Illes Balears
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Patrimoni,

Contractació i Infraestructura.
c) Número d’expedient: 01/07
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: servei.
b) Descripció de l’objecte: renovació de la llicència d’ús del programa

Mathematica durant el període 01/01/07 a 31/12/07 pel Centre de Tecnologies
de la Informació de la Universitat de les Illes Balears.

c) Lot: no
d) Bolletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat. 
c) Forma: restringida
4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. Import total (euros).

20.914,80
5. Adjudicació.
a) Data: 22 de gener de 2007
b) Contractista: ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO, SL
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 14.736,14 euros

Palma, 19 de febrer de 2007

El Rector,
Avel·lí Blasco

— o —

CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 4705

Resolució de la consellera de Relacions Institucionals de 2 de
març de 2007, de convocatòria de subvencions en matèria de mit-
jans de comunicació per a les televisions amb difusió a les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2007

El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions té per objecte determinar el règim jurídic de les
subvencions l’establiment o la gestió de les quals corresponen a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats que en depenen.

D’acord amb el seu article 15, no es pot iniciar el procediment de conces-
sió de subvencions sense que l’òrgan competent n’hagi establert prèviament per
ordre, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents.

L’Ordre de la consellera de Relacions Institucionals de 12 de desembre de
2005 va establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria de mitjans de comunicació social (BOIB núm. 194, de 29 de desembre
de 2005).

La Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, mitjançant la
Direcció General de Comunicació, exerceix les competències derivades del
règim de premsa, ràdio i televisió, de les relacions amb els mitjans informatius
i de la difusió institucional de l’acció de govern.

Per tot això, segons el que disposa l’article 8 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, a
proposta del director general de Comunicació, en ús de les facultats que m’atri-
bueix 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 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent 

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions en matèria de mitjans de
comunicació per a les televisions amb difusió a les Illes Balears, d’acord amb
l’Ordre de la consellera de Relacions Institucionals de 12 de desembre de 2005,
per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
en matèria de mitjans de comunicació social (BOIB núm. 194, de 29 de desem-
bre de 2005).

Segon. Destinar un import màxim de 3.100.000 euros (tres milions cent
mil euros) a aquesta convocatòria, distribuïts en dues anualitats de la forma
següent:

2007: 2.200.000,00 euros
2008:    900.000,00 euros
Els imports són amb càrrec a la partida pressupostària

11501.463C01.47000.

Tercer. Aprovar els termes d’aquesta convocatòria, que consten en
l’Annex I, d’acord amb les bases reguladores.

Quart. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra d’aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició davant la consellera de Relacions
Institucionals en el termini d’un mes o un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució. No obstant això, no es pot interposar cap recurs
contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït
la desestimació del recurs de reposició interposat.

Palma, 2 de març de 2007

La consellera de Relacions Institucionals
M. Rosa Estaràs Ferragut

ANNEX I

1.Objecte
1.1.Les  subvencions d’aquesta convocatòria tenen per objecte donar

suport a la programació feta a les Illes Balears de les televisions amb difusió a
la comunitat autònoma i als programes que realitzen les productores audiovi-
suals a les Illes Balears si s’emeten per una televisió amb difusió a la comunitat
autònoma.

1.2.Són actuacions subvencionables en el marc d’aquesta convocatòria la
realització i producció de programes televisius que consisteixin a activitats i
projectes d’informació cultural, científica, social, esportiva, econòmica o de
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