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Palma, 6 de setembre de 2002

El vicepresident del Govern de les Illes Balears i
conseller d’Economia, Comerç i Indústria

Pere Sampol i Mas

— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 18081
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de setembre de
2002, per la qual es nomena un nou membre del Consell Escolar
de les Illes Balears en representació de la UGT

Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001,
per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB
núm. 34, de 20-03-2001);

Atès l’Acord de la Comissió Executiva de la Unió de Comunitat Autònoma
– Unió General de Treballadors de les Illes Balears de 3 de juliol de 2002,
comunicat amb data de 24 de juliol, pel qual es proposa el nomenament d’un nou
titular d’aquesta organització sindical en el Consell Escolar de les Illes Balears;

Atesa la proposta de cessament del representant titular de la Unió de
Comunitat Autònoma – Unió General de Treballadors de les Illes Balears que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears amb data del 2 de setembre de
2002, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Reglament d’organització i
funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears;

Dict la següent

ORDRE

1.Cessar Miquel Servera Mas com a membre del Consell Escolar de les Illes
Balears corresponent al sector de representants proposats per les diferents centrals
i organitzacions sindicals, a proposta de la UGT, i que havia estat nomenat per
l’Ordre de 12 de març de 2001.

2.Nomenar Joana Maria Alorda Fiol com a membre del Consell Escolar de
les Illes Balears corresponent al sector de representants proposats per les diferents
centrals i organitzacions sindicals, a proposta de la UGT.

3.Modificar l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març
de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 34, de 20-03-2001), pel que fa als cessaments i nomenaments
dels representants esmentats en aquesta Ordre.

4.Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

Palma, 9 de setembre de 2002

— o —-

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 18072
Notificacions personals de l’Acord del Consell de Govern de 8 de
març de 2002, pel qual s’aprova la declaració d’urgent ocupació
de les finques afectades per l’expedient expropiatori relatiu a
l’execució de l’obra del Projecte de millora i condicionament del
camí PM-V 301.1 (primer tram del camí Vell de Sineu)

Atès que, tot i que s’ha intentat, no s’ha pogut notificar l’Acord de dia 8 de
març de 2002 al Sr. Bartolomé Ecker Bennassar, al Sr. Fernando Ecker Bennassar,
al Sr. Domingo Sanchez Marín, a la Sra. Coloma Quetglas Balaguer,  al Sr.
Antonio Salvà Monserrat, al Sr. Lorenzo Vidal Escobar, al Sr. Antonio Vidal
Escobar, a la Sra. Ana Bestard Català, a la Sra. Isabel Massanet Casanova, al Sr.
Luís A. Rodríguez Massanet, a la Sra. Ma. del Carmen Rodríguez Massanet, a la

Sra. Maria Pou Vanrell, a la Sra. Dolores Muñoz López, al Sr. Antonio Morell
Garcia-Ruiz, al Sr. Sebastián Coll Pou, a la Sra. Eulàlia Rubio Mesquida, al Sr.
Jaime Torrens Reinés, a la Sra. Ana Maria Llorens Bernal, al Sr. Jaime Cañellas
Mut, al Sr. Arnaldo Cañellas Mut, a la Sra. Maria Antonietta Bibiloni Noelly i al
Sr. Javier Bonavila Villaubi; en compliment del que disposa l’article 59.4 de Llei
30/1992, de 26 de novembre, els notificam mitjançant aquest anunci que el dia
30 de juliol de 2001, la presidenta del Consell Insular de Mallorca acordà
sol·licitar al Consell de Govern de la comunitat autònoma la declaració d’urgent
ocupació dels béns i drets afectats per l’expedient expropiatori relatiu a l’execució
de l’obra del Projecte de millora i condicionament de camí PM-V 301.1 (primer
tram del camí Vell de Sineu).

En conseqüència, i amb la tramitació prèvia de l’expedient oportú, el
Consell de Govern en la sessió que va tenir lloc el dia 8 de març de 2002 va aprovar,
entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Es declara la urgència, a l’efecte previst en l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa, de l’ocupació dels béns i drets afectats per l’execució de
l’obra Projecte de millora i condicionament del camí PM-V 301-1 (primer tram
del camí Vell de Sineu).

Els terrenys i persones propietàries afectades s’enumeren en l’annex adjunt.

Segon. La urgència de l’ocupació es fonamenta en els documents presentats
pel Consell Insular de Mallorca i en l’informe emès per l’Assessoria Jurídica de
la Conselleria de Presidència, que subratllen que el Projecte d’obra preveu la
millora de les interseccions amb altres camins (i, entre ells, el camí Salard, amb
un accés a l’hospital de Son Llàtzer) i la de les connexions del camí amb els
accessos a Palma i amb la carretera de Manacor, per tal d’aconseguir desconges-
tionar una zona qualificada de molt conflictiva. A més, es qualifica aquest tram
com a carretera d’alt índex de sinistralitat, cosa que és fruit de les actuals
característiques del traçat i de l’elevada intensitat del trànsit. En conseqüència, el
bé jurídic que es tracta de protegir amb les obres incloses en el Projecte –la vida
humana– justifica plenament la utilització de la via excepcional prevista en
l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa i, alhora, amb la seva realització es
contribueix a la millora de la xarxa viària de l’illa.

Tercer. S’ha de fer constar que durant el període d’informació pública al
qual va ser sotmès l’Acord relatiu a la declaració de la urgència no es varen
presentar al·legacions referides a la declaració d’urgent ocupació dels terrenys
afectats.

Quart. S’ha de notificar a les persones que figuren com a interessades en
l’expedient que, contra aquest Acord –que exhaureix la via administrativa–,
poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el
termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, o
bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos,
comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació. No obstant això,
poden interposar-n’hi qualsevol altre, si ho consideren oportú.

ANNEX

Els béns a expropiar i els propietaris afectats són els següents:

Núm. Núm. Propietari/adreça Superfície
Finca polígon afectada

22 30 Ignacio Coll Moragues / Pl. Sant Francesc, 10, Palma 4.701 m2

28 30 Bartolome i Fernando Ecker Bennassar / Camí Vell de Sineu, 177 m2
13 baixos, Palma murs: 63 ml

36 30 Gabriel Morell Magraner / Jaume III, 19, Palma 839 m2
murs: 75 ml

29 30 Comercial Bordoy SA / Benito Pérez Galdós, 29, Palma 621 m2
murs: 159 ml

117 31 José Antonio Ferrà Boschin / Camí Son Fangos, 221 2.480 m2
(Sant Francesc) es Pil·larí murs: 214 ml

118 31 Desconegut / Desconeguda 1.227 m2
murs: 140 ml

90 31 Jaime Bordoy Oliver i Francisca Lladó Morro/ 243 m2
Ctra. Manacor km 3.3 Son Ferriol i Camí Gènova, 31, Palma murs: 96 ml

81 31 Maria Morell Rullan / Zanglada, 1, 2, Palma 97 m2
murs: 46 ml


