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Atesa la Comissió de concerts de les Illes Balears celebrada el dia 3 d’abril de 2006;
Atès que circumstàncies relatives a l’augment d’alumnat aconsellen l’ampliació del nombre d’unitats concertades del centre: Balmes de Palma (codi
07003456), el conseller d’Educació i Cultura, de conformitat amb el que disposa el RD 2377/1985 de dia 18 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, així com el previst al Decret 38/1998 de 20 de març que regulà el règim d’establiment, modificació i pròrroga dels concerts
del segon cicle d’educació infantil, dicta la següent
ORDRE
Primer. Aprovar l’ampliació amb augment d’unitats, dels concerts educatius dels centres docents privats que es relacionen a l’annex I d’aquesta Ordre, en el
qual s’expressa el fonament de la corresponent Resolució, com també el nombre d’unitats concertades per nivells que tindrà a partir del curs 2006-07.
Segon. La Direcció General de Planificació i Centres Educatius notificarà al titular del centre el contingut d’aquesta resolució, com també la data, el lloc i
l’hora en què s’ha de signar la modificació del concert educatiu.
Tercer. Aquesta ampliació s’ha de formalitzar mitjançant una diligència signada pel conseller d’Educació i Cultura i pel titular del centre o la persona que en
tingui representació legal degudament acreditada.
Quart. L’ampliació que s’aprova mitjançant aquesta resolució tindrà efectes des de dia 1 de setembre de 2006.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la CAIB, o 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 del dia següent al de la seva publicació al BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 30 d’octubre de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol Amengual

ANNEX I. CONCERT ORDINARI
INTEGRACIÓ
CODI

NOM

07003456 BALMES

LOCALITAT

EI

5

6

EP

ESO1

ESO2

TOT

PT PR

1

1

PT SEC

AL

ATE

CFGM

CFGS

PGS

BATX

ABREVIACIONS:
EI:
EP:
ESO1:
ESO2:
TOT:
PT PRI:
PT SEC:
AL:
ATE:
CFGM:
CFGS:
PGS:
BATX:
FP II:
AUD:
AUT:
PLU:

Educació infantil
Educació primària
Primer cicle d’ESO
Segon cicle d’ESO
Total unitats d’integració
Pedagogia terapèutica primària
Pedagogia terapèutica secundària
Audició i llenguatge
Auxiliar tècnic educatiu
Cicles formatius de grau mitjà
Cicles formatius de grau superior
Programes de garantia social
Batxillerat
Formació professional de segon grau
Deficients auditius
Deficients autistes
Plurideficients
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Num. 20289
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 7 de novembre de 2006, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular i suplent, del
Consell Escolar de les Illes Balears
Atesos els escrits rebuts del Consell Insular de Menorca, en relació a la proposta de nomenament de nous membres, titular i suplent, al Consell Escolar de
les Illes Balears.
Atès la proposta de substitució del representant titular i suplent que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 6 de novembre 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 membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los els serveis prestats:
Grup i: Representants del Consell Insular de Menorca:
- Titular
Mateu Martínez Martínez.
- Suplent
Manel Martí Llufriu.
2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:
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Grup i: Representants del Consell Insular de Menorca:
- Titular
Manel Martí Llufriu.
- Suplent
Francesc Pons Morlà.
3. La duració del seus nomenaments serà la corresponent al vocal titular i
suplent substituït.
Aquests nomenaments s’han de publicar en el BOIB.
Conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 7 de novembre de 2006
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b).-Descripció de l’objecte del contracte: Obres de substitució de l’emissari terrestre de la depuradora d’Eivissa. Projecte d’adquació i legalització de
l’emissari submarí i abocaments a la mar.
c) Butlletí i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB nº 131, de
131, dee 19-09-2006.
3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a).-Tramitació: Urgent.
b).-Procediment i forma: Concurs obert.
4.-Pressupost base de licitació.
Import total: 2.384.307,71 euros
5.-Adjudicació.
a).-Data: 6 de novembre de 2006.
b).-Contractista: U.T.E. EXCAVACIONES S’HORTA, S.A.-S.A. DE
OBRAS Y SERVICIOS COPASA.
c).-Nacionalitat: Espanyola
d).-Import d’adjudicació: 2.047.166,60 euros
Directora executiva,
Bàrbara Mestre Mora

Num. 20011
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 2 de novembre de
2006, per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria d’ajudes destinades a promoure la constitució d’agrupacions
de productors de patates de consum, corresponents a l’any 2006
La Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de gener de 2006, per la qual es convoquen
ajudes destinades a promoure la constitució d’agrupacions de productors de
patates de consum, corresponents a l’any 2006 (BOIB núm. 18 EXT, de
06.02.06), hi destina al seu finançament un import màxim de setanta mil euros,
finançats amb càrrec als pressuposts del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació (MAPA), que preveu la possibilitat de la seva ampliació.
A causa de la importància d’impulsar la constitució d’agrupacions de productors de patates de consum, s’ha considerat oportú incrementar el crèdit que
s’hi destina.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
S’incrementa el crèdit destinat a les ajudes per promoure la constitució
d’agrupacions de productors de patates de consum, corresponents a l’any 2006,
convocada per Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, de 27 de gener de 2006 (BOIB núm. 18 EXT, de
06.02.06), en quaranta-vuit mil euros (48.000,00 euros), i queda destinat un crèdit final per import de cent devuit mil euros (118.000,00 euros) a imputar amb
càrrec als pressuposts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA).
Aquest import serà finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.
Segon
Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de novembre de 2006
La presidenta del FOGAIBA
Margalida Moner Tugores
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4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 20243
Anunci d’adjudicació del concurs de les obres de substitució de
l’emissari terrestre de la depuradora d’Eivissa. Projecte d’adequació i legalització de l’emissari submarí i abocaments a la mar.
1.-Entitat adjudicadora.
a).-Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
b).-Dependència que tramita l’expedient: Àrea de planificació i projectes
de sanejament.
c).-Número d’expedient: SA/OB/06/144.
2.-Objecte del contracte.
a).-Tipus de contracte: Obres.

Palma, 7 de novembre de 2006
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Num. 20187
Notificació de resolució d’expedient per infracció administrativa
en matèria de conservació d’espais naturals
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’expedient per infracció administrativa en matèria de
conservació d’espais naturals i atès que no hi ha constància en els expedients de
la seva recepció per les persones interessades, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel present
anunci, es posa en coneixement de les persones que s’indiquen a continuació,
que la Direcció General de Biodiversitat d’aquesta Conselleria, ha dictat resolució d’expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de
conservació d’espais naturals, comunicant-los que la resolució no posa fi a la via
administrativa i que contra la mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant
l’Hble. Conseller de Medi Ambient en el termini d’un mes, comptat a partir de
l’endemà de la publicació del present anunci.
D’acord amb el que disposa l’article 20 del Reglament General de
Recaptació, el termini per efectuar l’ingrés de la sanció serà el següent:
- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins l’immediat hàbil següent.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
publicació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorregut l’anterior termini sense haver fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu
de constrenyiment.
L’abonament de les sancions s’haurà d’efectuar a través de l’imprès normalitzat (DUI) que li serà facilitat a la Conselleria de Medi Ambient, situada a
l’Avda Gabriel Alomar i Villalonga, 33, de Palma de Mallorca, de 9 a 14 hores.
Núm. Exp. Expedientat

Article i norma infringida

EN 11/06 Ivan Rodriguez Martinez
EN 98/05 Pavel Doblev Filev

Art. 50.d) Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.b) Llei 5/2005, de 26 de maig

Sanció
euros
350
100

La directora general de Biodiversitat,
Juana Xamena Terrasa
Palma, 2 de novembre de 2006
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Num. 20257
Notificació de resolució a l’al·legació presentada per
l’Associació de Veïns Zona i Platja de Talamanca, Ses figueres i
Illa Plana al projecte ‘Pous de captació d’aigua de mar pel subministrament de Cabals suplementaris a la instal·lació dessaladora d’Eivissa. Zona de Talamanca, terme municipal d’Eivissa’.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució de
l’al·legació abans indicada, es procedeix a la seva notificació d’acord amb el que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/92 de Règim jurídic de les administracions

