
projecte d’obres de reforma de teulada i condicionament d’estructura d’unes
naus agrícoles a la finca S’Alqueria Vella D’Adalt d’Artà, propietat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, prèvia obtenció de les corresponents
llicències municipals i la supervisió i conformitat del Departament
d’Arquitectura, adscrit a la Direcció General de Projectes, depenent de la
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.

El valor pressupostat per a l’execució d’aquest projecte és de cent seixan-
ta-dos mil nou-cents trenta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims (162.939,52
euros).

Segon. Formalitzar l’escriptura pública de declaració d’obra nova, la ins-
cripció registral i l’alta cadastral, una vegada concloses les obres, si n’és el cas,
i que, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, el Consorci Aubarca – Es
Verger remeti a aquesta Direcció General el final de l’obra, la valoració de la
mateixa i el plànol d’ubicació. 

Tercer. Anotar aquesta autorització per l’execució del projecte d’obres en
l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. 

Quart. Notificar a la Conselleria de Medi Ambient i al Consorci Aubarca
– Es Verger l’acte administratiu objecte d’aquesta resolució. 

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

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant el director general de Patrimoni o el conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, dins el termini d’un mes comptador des de
l’endemà del dia de publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i 53 i 58 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà del dia de la
recepció de la notificació de la desestimació del recurs esmentat. Contra la des-
estimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu presumpte (tres mesos des de la interposició del recurs sense que
se n’hagi notificat la resolució).

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú i 53 i 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’admi-
nistració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 8 de maig de 2006

El director general de Patrimoni,
Miguel Mateu Roig

— o —

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 8766

Resolució de la directora general de Treball, de data 09-05-2006,
per la qual es fa públic el conveni col·lectiu per l’any 2006 de
l’empresa ‘ASTILLEROS DE MALLORCA, S.A.’

Vist el text del conveni col·lectiu de l’empresa ‘ASTILLEROS DE
MALLORCA, S.A.’, d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el
Reial decret 1040/1981, de 22 de maig sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);

Aquesta Direcció General de Treball resol:

Primer.- Ordenar la inscripció del conveni esmentat en el corresponent
Registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.

(Vegeu-ne annex a la versió castellana)

Palma, 9 de maig de 2006

La directora general de Treball,
Margalida G. Pizà Ginard

(Vegeu-ne l’annex a la versió castellana)

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 8757

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 5 de maig de
2006, per la qual es cessa i nomena nou membre, suplent, del
Consell Escolar de les Illes Balears.

Atesos els escrits rebuts de la Confederació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de Balears (COAPA), en relació a la proposta de nomenament
de nou membre suplent al Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès la proposta de substitució del representant suplent que fa el president
del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 4 de maig de 2006, d’acord amb
el que estableix l’article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre pel
qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes, i l’article 17.o) del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes
Balears dicto la següent  

Ordre

1. Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, la per-
sona que tot seguit s’indica, agraint-li els serveis prestats:

Grup b: Representants de pares d’alumnes (COAPA):
- Suplent Catalina Sastre Ferrer

2. Es nomena membre del Consell Escolar de les Illes Balears:

Grup b: Representants de pares d’alumnes (COAPA):
- Suplent Maria Angeles Parra Martín
3. La duració del seu nomenament serà el corresponent al vocal suplent

substituït.

Aquesta Ordre s’ha de publicar en el BOIB.

Palma, 5 de maig de 2006

Francesc J. Fiol  Amengual
Conseller d’Educació i Cultura

— o —

Num. 8759
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de maig de
2006, per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per al
desenvolupament de programes per a la integració social i labo-
ral a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions
empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats
concertats a iniciar l’any 2006.

La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 30 de desembre de
2005 (BOIB núm. 4, del 10 de gener de 2006) convoca ajudes econòmiques per
desenvolupar programes per a la integració social i laboral per a entitats priva-
des sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i
centres educatius privats concertats per a iniciar l’any a iniciar l’any 2006.

Aquestes ajudes estan emmarcades i cofinançades dins el programa ope-
ratiu 2000/2006 del Fons Social Europeu de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. La taxa de cofinançament aplicable pel Fons Social Europeu és del
45%.

Segons el punt 12 de l’esmentada convocatòria, a proposta de la Direcció
General de Formació Professional, 

RESOLC

Primer
Concedir les ajudes econòmiques a les entitats privades sense finalitat de

lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius pri-
vats concertats que han sol·licitat subvenció per al desenvolupament de progra-
mes per a la integració social i laboral. Aquestes entitats s’esmenten en l’annex
I de la present Resolució, amb indicació de les quanties íntegres detallades.
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