
Primer. Concedir les ajudes econòmiques als sol·licitants que s'esmenten
en l�annex primer.

Segon. Denegar les ajudes econòmiques als sol·licitants que s'esmenten en
l�annex segon, amb indicació de les causes de denegació.

Tercer. Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les
persones interessades, d�acord amb el que disposen els articles 116 i següents de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre (modificada per la Llei 4/1999), de règim
jurídic de les administracions públiques, poden interposar un recurs potestatiu
de reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini d�un mes comp-
tador des de l�endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears o, alternativament, 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 seva
publicació, d�acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va. Tot això, sense perjudici que se n�hi pugui interposar qualsevol altre que es
consideri convenient.

Palma, 21 de març de 2003

El director general d�Universitat
Martí X. March Cerdà

P. d. del conseller d�Educació i Cultura
Resolució 2/10/2002
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ANNEX I

RELACIÓ D�ALUMNES QUE HAN OBTENGUT L�AJUDA

LLINATGES NOM DNI QUANTIA

BALLESTER JULIA MIQUEL 18234365 B 350,55
BURGUERA BURGUERA MARIA INES 43168408 F 401,85
CAPO PEREZ VANESA 43152979 B 116,72
FELIU RUANO RAFAEL 43145684 F 105,57
GARCIA RAMIS DE 

AYREFLOR MARIA DOLORES 43124357 R 54,72
GELABERT NOGUERA GABRIEL 18221066 Y 157,32
GONZALEZ COSANO LUCIA 43122301 S 133,16
GORNALS VICENS MIQUEL ANGEL 18222617 Q 276,37
HERNANDEZ ALOMAR MARIA DEL

CARMEN 43126128 R 140,76
LASTRA GONZALEZ ARANZAZU 43153587 K 199,41
MORANTE ARRECIO ELIONOR 

FRANCESCA 43104349 A 94,05
OBRADOR CARDONA ALEJANDRO JAVIER 43072402 C 105,57
PEREZ BUENO JOAQUIN 43089296 S 93,84
PLANELLS ROS ANA MARIA 25400640 S 146,40
PUEYO MARIMON URSULA 43150787 G 348,84
RIOS JULIA ALBERTO 43062478 S 494,10
RIPOLL GALMES GUILLERMO 43171582 F 316,35
SANTOS AMOROS ALICIA 43152725 X 61,56
SUREDA MARTORELL ANTONIO TOMAS 18220856 A 211,14
TORRES SANTISTEBAN CATALINA 42988643 X 140,76
VESGA ARAN FERNANDO 01080741 V 187,68

ANNEX II

RELACIÓ D�ALUMNES QUE NO HAN OBTENGUT L�AJUDA

LLINATGES N O M DNI MOTIU DENEGACI

ARBOS 
GINARD CARLOS 43159335 L BECA NACIONAL

PE ALOZA
MENARES JENNIFER 
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Num. 5999
Resolució per la cual es crea el fitxer automatitzat de dades de
caràcter personal de la Fundació per al Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears.

L�article 20 de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció
de Dades de Caràter Personal  (LOPD) estableix que la creació, modificació o
supressió dels fitxers de les Administracions Publiques només podrán fer-se per
mitjà de disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l�Estat o Diari
Oficial corresponent. Així mateix, la disposició addicional primera de la LOPD
ordena a les Administracions Públiques responsables de fitxers aprobar la dis-

posició de creació del mateixos.

Per part de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears es fa necessària l�aprobació de la pertinent disposició de crea-
ció de fitxers, en els termes que estableix l�article 20.2 de la LOPD.

En virtut d�això, i en l�exercici de les atribucions que em confereix l�arti-
cle 25 dels Estatuts de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears, i a fi de donar compliment al manament legal de l�ar-
ticle 20 de la LOPD, sobre creació de fitxers que continguin dades de caràter
personal  gestionats per la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears, dispòs:

Primer.- El contingut del fitxer de la Fundació per al Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears està expresat en l�annex d�a-
questa Resolució.

Segon.- Es crea el fitxer C:\CODEX\DATA\CODEX, inclòs en l�annex
d�aquesta Resolució, en compliment de l�article 20 de la Llei Orgánica 15/1999.

Annex

Fitxer: C\:CODES\DATA\CODEX 

a)Finalitat del fitxer i usos prevists per al mateix:
Consisteix en l�obtenció de dades dels alumnes i del personal al servei de

la Fundació amb la finalitat de formalitzar la matrícula en el primers i dur la ges-
tió de nómina i fiscal en els segons.

b)Persones o col·lectius sobre els quals es pretengui obtenir dades de carà-
ter personal o que resultin obligats a subministrar-les:

Alumnes de la Fundació i personal docent i no docent al servei de la
Fundació.

c)Procediment de recollida de dades de caràcter personal:
A través del  propi interessat i en suport paper.

d) Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter
personal inclosos en el mateix:

Nom i llinatges
DNI
Lloc de naixement
Data de naixement
Sexe
Domicili
Telèfon
Nom i llinatges dels pares
Número de la Seguretat Social 
Creacions Artístiques
Dades bancàries

e)Cessions de dades de caràter personal i, si escau, transferències de dades
que es prevengin a països tercers:

A D. Pedro Miró de Mesa Josa

f)Òrgan de la Administració responsable del fitxer:
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes

Balears, carrer Capità Salom, 64, 07004, Palma de Mallorca, CIF G-57086035

h) Mesures d e seguretat amb indicació del nivell exigible:
Nivell Bàsic.

Hble. Sr. Damià Pons i Pons
President
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Num. 6000
Resolució del director general d�Universitat per la qual es con-
cedeixen ajudes complementàries per als estudiants universitaris
de la Universitat de les Illes Balears, beneficiaris del programa
d�acció de la Unió Europea Sòcrates (Erasmus) per al curs
2002/2003

Per ordre del conseller d�Educació i Cultura (BOIB núm. 122, de 10 d�oc-
tubre de 2002), es convocaren ajudes complementàries per als estudiants uni-
versitaris de la Universitat de les Illes Balears, beneficiaris del programa d�ac-
ció de la Unió Europea Sòcrates (Erasmus) per al curs 2002/2003 i es delegaren
les corresponents facultats de resolució en el director general d�Universitat.

Examinades les sol·licituds presentades i complert el procediment precep-
tiu establert en les bases de l�esmentada Resolució, en virtut de la delegació de
facultats abans indicades,
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