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Num. 182

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

03-12-2005

Vist l'informe de proposta d'inclusió a l'annex 2, dels Serveis Tècnics de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, en data 21 de novembre de
2005, relatiu a la pedrera 'Ca'n Alou/ Ca'n Centes', autorització minera núm.
002/245, t.m. Felanitx, Mallorca.
S'acorda:

Num. 21310
Acord d'inclusió de la pedrera 'Mayol II' (t.m. Petra, Mallorca),
a la llista de pedreres incorporades a la revisió del Pla director
sectorial de pedreres de les Illes Balears (Annex 2, del catàleg de
pedreres).

Primer: Incloure la pedrera 'Can Alou/Ca'n Centes ' (t.m. Felanitx,
Mallorca), autorització minera núm. 002/245 a la llista de pedreres incorporades
a la Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres, Annex 2, del Catàleg de
Pedreres.

El Decret 29/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears
pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Medi Ambient, en
el seu article 6 atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de
la Conselleria de Medi Ambient la competència relativa a la planificació i la tramitació d'expedients de pedreres.

Segon: Notificar el present acord a Àrids i Serveis Ca'n Alou SL, empresa titular de la pedrera, fent-li saber que contra l'esmentat acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'Hble.
Conseller de Medi Ambient en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació, sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que
estimi pertinent.

Vist l'article 11 i la Disposició transitòria primera, punt 2, del Decret
61/1999, de 28 de maig, de Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les
Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 73 extraordinari de 5 de juny.

Tercer: Comunicar el present acord a l'Ajuntament de Felanitx, al Consell
Insular de Mallorca i a la Direcció General d'Indústria, així com ordenar la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB.

Vist l'informe jurídic de 21 de desembre de 2000, sobre diverses qüestions
relatives a la tramitació d'expedients de pedreres, entre elles el termini de presentació de documents, i també, de l'informe jurídic en data 6 d'abril de 2005 de
l'assessoria jurídica de la Conselleria de Medi Ambient.
Vist l'informe de proposta d'inclusió a l'annex 2, dels Serveis Tècnics de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral, en data 17 de novembre de
2005, relatiu a la pedrera 'Mayol II', autorització minera núm. 438, t.m. Petra,
Mallorca.
S'acorda:
Primer: Incloure la pedrera 'Mayol II' (t.m. Petra, Mallorca), autorització
minera núm. 438 a la llista de pedreres incorporades a la Revisió del Pla
Director Sectorial de Pedreres, Annex 2, del Catàleg de Pedreres.
Segon: Notificar el present acord a Nicolás Salom Mesquida, titular de la
pedrera, fent-li saber que contra l'esmentat acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'Hble. Conseller de Medi
Ambient en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Tercer: Comunicar el present acord a l'Ajuntament de Petra, al Consell
Insular de Mallorca i a la Direcció General d'Indústria, així com ordenar la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB.
El director general de Qualitat Ambiental i Litoral,
Ventura Blach Amengual
Palma, 22 de novembre de 2005

—o—
Num. 21314
Acord d'inclusió de la pedrera 'Ca'n Alou/Ca'n Centes' (t.m.
Felanitx, Mallorca), a la llista de pedreres incorporades a la revisió del Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balears
(annex 2, del catàleg de pedreres).
El Decret 29/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears
pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Medi Ambient, en
el seu article 6 atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de
la Conselleria de Medi Ambient la competència relativa a la planificació i la
tramitació d'expedients de pedreres.
Vist l'article 11 i la Disposició transitòria primera, punt 2, del Decret
61/1999, de 28 de maig, de Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les
Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 73 extraordinari de 25 de juny.
Vist l'informe jurídic de 21 de desembre de 2000, sobre diverses qüestions
relatives a la tramitació d'expedients de pedreres, entre elles el termini de presentació de documents, i també, de l'informe jurídic en data 6 d'abril de 2005 de
l'assessoria jurídica de la Conselleria de Medi Ambient.

El director general de Qualitat Ambiental i Litoral,
Ventura Blach Amengual
Palma, 21 de novembre de 2005

—o—
Num. 21316
Acord d'inclusió de la pedrera 'Carbona Morey' (t.m. d'Artà), a
la llista de pedreres actives de la revisió del Pla director sectorial
de pedreres de les Illes Balears (annex 2 del catàleg de pedreres).
El Decret 29/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears
pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Medi Ambient, en
el seu article 6 atorga a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral de
la Conselleria de Medi Ambient la competència relativa a la planificació i la tramitació d'expedients de pedreres.
Vista la Disposició Transitòria Primera, supòsit 2, del Decret 61/1999, de
28 de maig, de Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes
Balears, publicat en el BOIB núm. 73 extraordinari de 25 de juny.
Vist l'informe jurídic de 21 de desembre de 2000, sobre diverses qüestions
relatives a la tramitació d'expedient de pedreres, entre elles el termini de presentació de documents, i també de l'informe jurídic data 6 d'abril de 2005 de l'assessoria jurídica de la CMA.
Vist l'informe de proposta d'inclusió a l'annex 2, dels Serveis Tècnics de
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral en data 18 de novembre de
2005, relatiu a la pedrera 'Carbona Morey' autorització minera núm. 117, del
t.m. d'Artà, Mallorca.
S'acorda:
Primer: Incloure la pedrera 'Carbona Morey' (t.m. d'Artà, Mallorca), autorització minera núm. 117 a la llista de pedreres actives de la Revisió del Pla
Director Sectorial de Pedreres, Annex 2, del Catàleg de Pedreres.
Segon: Notificar el present acord a Jerónimo Morey Esteva, representant
legal de la pedrera, fent-li saber que contra l'esmentat acord, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'Hble. Conseller
de Medi Ambient en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació, sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Tercer: Comunicar el present acord a l'Ajuntament d'Artà, al Consell
Insular de Mallorca i a la Direcció General d'Indústria, així com ordenar la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB.
El director general de Qualitat Ambiental i Litoral,
Ventura Blach Amengual
Palma, 21 de novembre de 2005

—o—

