
de la seva publicació en el B.O.I.B, les Administracions Públiques, les
Corporacions, Entitats i particulars que es considerin afectats pel mateix, puguin
examinar el Pla Director del Port de Sóller i instal·lacions annexes de
Valldemossa i Sa Calobra de que es tracta en les oficines de Ports de les Illes
Balears, al Carrer Alfred Bonet, 6, de Palma, o a les oficines dels Ajuntaments
de Sóller, Valldemossa i Escorca, durant les hores de oficina, i presentar per
escrit duplicat, en el termini indicat, les al·legacions que estimin pertinents.

Palma, 23 de gener de 2006

El vice-president de Ports de les Illes Balears
Fernando Garrido Pastor

— o —

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 1231
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 25
de gener de 2006,  d’ampliació del termini de presentació de
sol·licituds per a la convocatòria de concessió d’ajudes per dur a
terme activitats de difusió, divulgació científica i tecnològica per
tal d’exposar-les a la Fira de la Ciència de les Illes Balears de
2006 publicada al BOIB de 30 de desembre de 2005

El dia 30 de desembre de 2005 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears la convocatòria de concessió d’ajudes per dur a terme activitats de difu-
sió, divulgació científica i tecnològica per exposar-les a la fira de la Ciència de
les Illes Balears de 2006.

Atès que dins dels beneficiaris d’aquestes ajudes es troben tots els centres
d’ensenyament de les Illes Balears i que durant la major part del termini de pre-
sentació de sol·licituds els centres han romasos tancats per vacances de Nadal es
considera adient  l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds que per-
metrà una millor elaboració dels projectes presentats per part dels centres edu-
catius.

Per tot això,

Resolc

Ampliar el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’aju-
des per dur a terme activitats de difusió, divulgació científica i tecnològica per
exposar-les a la fira de la Ciència de les Illes Balears de 2006 (BOIB 195 EXT.
30/12/2005) que passarà a ser el següent:

1. Modalitats 1 i 2: ajudes pels estands per a la Fira de la Ciència de
Mallorca i d’Eivissa i Formentera fins el dia 10 de febrer de 2006 (Inclòs)

2. Modalitat 3: ajudes per fer representacions científiques en ambdues
fires fins el dia 3 de març de 2006 (inclòs)

Palma, 25 de gener de 2006

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 977

Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 23 de gener de
2006, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre
docent estranger ‘Can Blau’ de Sant Agustí des Vedrà (Eivissa).

Vist l’expedient iniciat pel Sr. Maximilian Condula, representant de la
titularitat del centre docent estranger ‘Can Blau’, amb domicili al c/ de Sant
Agustí, Can Blau, s/n, de Sant Agustí des Vedrà (Eivissa), en què sol·licita auto-
rització per al cessament d’activitats del centre. 

Atès que, el centre va ser autoritzat per OM de 16 de febrer de 1996 (BOE
de 19 d’abril), per a impartir ensenyaments d’acord amb el sistema educatiu ale-
many per a alumnes estrangers i espanyols, en el nivells educatius de 1r, 2n, 3r,
i 4rt de Klasse Grundshule, i 5è, 6è, 7è i 8è de Klasse Gymnasium, amb 120 pla-
ces escolars.

Atès que, d’acord amb l’informe d’Inspecció Educativa, amb data 19 de
desembre de 2005, el centre ha cessat, de fet, en les seves activitats i els seus
alumnes es troben degudament escolaritzats.

Atès que, l’expedient compleix tots els requisits establerts al RD
332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de centres docents pri-

vats, per a impartir ensenyaments de règim general no universitari i el RD
806/1993, de 28 de maig (BOE de 23 de juny), sobre règim de centres docents
estrangers a Espanya.

Per això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius, dict la següent

ORDRE

Primer. S’autoritza el cessament d’activitats, des de l’inici del curs 2005-
06, al centre estranger que es relaciona a continuació:

Codi del centre: 07007206
Denominació específica: Can Blau
Titular: Fundación Privada Can Blau
Domicili: c/ de Sant Agustí, Can Blau, s/n
Localitat: Sant Agustí des Vedrà
Municipi: Sant Josep de sa Talaia

Segon: S’anul·larà la vigent inscripció del centre en el Registre de centres
de les Illes Balears.

Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà inter-

posar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que pre-
veu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’adminis-
tració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors  des del dia
següent al de la publicació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

Disposició final segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual

Palma, 23 de gener de 2006

— o —

Num. 1344
Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2006, pel qual es
nomenen el president i la vicepresidenta del Consell Escolar
Insular d’Eivissa i Formentera.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Educació i Cultura, en sessió celebrada el 27 de gener de 2006, adoptà, entre
altres, l’Acord següent:

«Primer. Nomenar el senyor Jaime Manuel Ribas i la senyora Carolina
Sánchez Vaccari president i vicepresidenta del Consell Escolar Insular d’Eivissa
i Formentera, respectivament.

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

Palma, 27 de gener de 2006

La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 1084
Anunci d’adjudicació del contracte de serveis: Vigilància i segu-
retat dels locals de la Conselleria d’ Obres Públiques, Habitatge
i Transports

1. Entitat adjudicadora:
a)Organisme: Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
b)Dependència: Unitat Administrativa de Contractació, (Secretaria
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