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SANT JOAN.- Promogut per la Sr. ROBERTO CAYUELA REXACH per a la
ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al POLIGON 9, PARCEL·LES 788802.(158/2009-HLSR)
SANTANYI.- Promogut pel Sr. JOSE MIGUEL AMENGUAL FERRER per a la
legalització d’un habitatge unifamiliar aïllat
al POLIGON 11, PARCEL·LA
147.(230/2009-HLSR)
Promogut pel Sr. JAIME FERRANDO SASTRE per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al POLIGON 11, PARCEL·LA 169.(232/2009-HLSR)
Promogut per la Sra. ESTEPHANIE BURKART per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al POLIGON 9, PARCEL·LA 1093.(317/2009-HLSR)
SELVA.- Promogut per l’entitat ‘MOQUENGUI S.A’. per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat al POLIGON 8, PARCEL·LA 4.(234/2009-HLSR)
SINEU.- Promogut pel Sr. RAFAEL SATRE RAMIS per a la ampliació i canvi d’ús
a un habitatge unifamiliar aïllat al POLIGON 14, PARCEL·LES 157-28.(199/2009-HlSR)

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de
quinze dies, a partir de l’endemà de la seva publicació, a les dependències administratives de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància), de
Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix
termini.
Palma, 2 de març de 2010
El secretari tècnic,
Miquel Angel Veny Mestre

—o—
Num. 5186
Publicació de subvencions nominatives concedides per la consellera executiva del departament d’Esports i Promoció
Sociocultural del Consell de Mallorca, des del dia 14 d’octubre
al 30 d’octubre de 2009.
En compliment del que disposa l’article 9 del Reglament de subvencions
i ajudes econòmiques del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 3 de
novembre de 2001) i l’article 18 de la Llei 3/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (BOE núm. 23, de 24 de novembre de 2003), es publiquen les
subvencions corresponents al període comprés entre el dia 15 d’octubre i 30
d’octubre de 2009, sense convocatòria prèvia, de la Direcció Insular d’Esports
del Departament d’Esports i Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca.
Entitat beneficiària: Federació de Voleibol de les Illes Balears.
Projecte: ‘l’Esport per a l’edat escolar 2009’
Quantia de la subvenció: 18.900 €
Entitat beneficiària: Federació Balear de Motociclisme.
Projecte: ‘l’Esport per a l’edat escolar 2009’
Quantia de la subvenció: 9.000 €
Entitat beneficiària: Federació Balear d’Esquaix.
Projecte: ‘l’Esport per a l’edat escolar 2009’
Quantia de la subvenció: 8.200 €
Entitat beneficiària: Federació Balear d’Escacs.
Projecte: ‘l’Esport per a l’edat escolar 2009’
Quantia de la subvenció: 10.300 €
Entitat beneficiària: Federació Balear d’Handbol.
Projecte: ‘l’Esport per a l’edat escolar 2009’
Quantia de la subvenció: 17.000 €
Entitat beneficiària: Federació Balear de Badminton.
Projecte: ‘l’Esport per a l’edat escolar 2009’
Quantia de la subvenció: 3.200 €
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a.- Organisme: Consell de Mallorca
b.- Dependència que tramita l’expedient: Hisenda i Innovació (Serveis
Generals i Patrimoni)
c.- Número d’expedient: 22/09
2.- Objecte del contracte:
a.- Descripció de l’objecte: assegurança obligatòria dels vehicles del
Consell de Mallorca.
b.- Termini d’execució: fins a 31 de desembre de 2009, prorrogable per un
any abans de la finalització del contracte , amb les limitacions establertes en la
LCSP.
c.- Butlletí oficial i data de publicació: BOE núm. 277 de 17 de novembre
de 2009.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a.- Tramitació: ordinària
b.- Procediment: obert.
c.- Forma: valoració de diversos criteris.
4.- Pressupost màxim: 130.000,00 €
5.- Adjudicació:
a.- Data: Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 24 de
febrer de 2010.
b.- Contractista: Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros,
SA.
c.- Nacionalitat: Espanyola.
d.- Import d’adjudicació: 117.585,00 €.
Palma, 25 de febrer de 2010
El secretari del Consell Executiu
Cosme Bonet Bonet

—o—
Num. 5304
Adjudicació definitiva per Decret de la presidència del Consell de
Mallorca del servei de Conservació de la xarxa de carreteres del
Consell de Mallorca zona 7’ (exp.: 19/2009).
1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Consell de Mallorca (Departament d’Obres Públiques).
b) Número d’expedient: 19/2009.
2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: servei.
b) Descripció de l’objecte: servei de Conservació de la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca zona 7.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: valoració de diversos criteris.
4.- Pressupost base de licitació.
Import total: sis milions set-cents setanta-quatre mil sis-cents trenta-sis
euros amb cinquanta-set cèntims (6.774.636,57 euros), IVA inclòs.
5.- Adjudicació:
a) Data: 18 de febrer de 2010.
b) Contractista adjudicatari: Elsamex, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: sis milions set-cents setanta-quatre mil sis-cents
trenta-sis euros amb cinquanta-set cèntims (6.774.636,57 euros), IVA inclòs,
que inclou un percentatge de baixa sobre els preus unitaris del 16,49%.
Palma, 26 de febrer de 2010

Palma, 26 de febrer de 2010
El cap de serveis jurídics del departament d’Esports, Joventut i Igualtat
(per delegació de competències del secretari general)
Luis March Balle

—o—
Num. 5301
Anunci d’adjudicació del contracte relatiu a l’assegurança dels
vehicles del Consell de Mallorca.
1.- Entitat adjudicadora:

El secretari general
Jeroni Mas Rigo

—o—
Num. 5475
Aprovació inicial expedient número 1 de modificació de crèdits
en el pressupost propi de 2010.
A la Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts d’aquesta Entitat Local i
conformement al que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, es troba exposat al públic, a l’efecte de reclamacions, l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el pressupost de 2010,
aprovat inicialment per la Corporació en Ple, en sessió de dia 4 de març de 2010.
Els interessats que estiguin legitimats segons el que disposen els articles
63.1 de la Llei 7/85 citada i 170 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la qual també
s’ha fet referència i pel motius taxativament enumerats en el núm. 2 de l’esmentat article 170, poden presentar reclamacions i suggeriments, amb subjecció
als tràmits següents:
a) Termini d’exposició, admissió de reclamacions i suggeriments: Quinze
dies hàbils comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual s’ha de reclamar: Consell Insular de Mallorca.
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Import: 4.200,00 €
8)
Beneficiari: Ferran Pons Cánovas
Títol del projecte: Els efectes de la delimitació, la gestió, l’ocupació i l’ordenació dels Espais públics litoral de Menorca en la seva protecció i propostes
d’actuació per millorar el paisatge i el medi ambient de l’illa litoral de Menorca
en la seva protecció
Import: 2.250,00 €
9)
Beneficiari: Eva Asensio Del Arco
Títol del projecte: Estimación del valor añadido bruto municipal menorquin: 1997- 2008
Import: 4.200,00 €
10)
Beneficiari: Pere Alzina Seguí
Títol del projecte: El mestratge de la família Comas Camps
Import: 4.200,00 €

La modificació de crèdits al pressupost de 2010 es considerarà definitivament aprovada si durant el termini citat no es presenta cap reclamació.
Palma, 5 de març de 2010

11)
Beneficiari: Josep Portella Coll
Títol del projecte: Llibre d’exilis
Import: 4.000,00 €

El secretari general,
Jeroni M. Mas Rigo

—o—
12)
Beneficiari: Abraham Santiago Moreno Pérez
Títol del projecte: La incidencia de la religión romana en Menorca: fuen-

Menorca
Num. 5105
Aprovació de les beques d’investigació de l’IME per a l’any 2010
Es fa públic que el Consell Rector de l’Institut Menorquí d’Estudis, en
sessió ordinària de dia 24 de febrer de 2010, i d’acord amb les bases publicades
en el BOIB núm. 166 de dia 14 de novembre de 2009 i el núm. 171 de dia 21de
novembre de 2009, s’acordà:
Primer.- Aprovar les beques detallades a continuació:
a) Amb càrrec a la partida de l’IME 6430-4810000 (Beques i premis)
1)
Beneficiari: Eulàlia Miralles Jori
Títol del projecte: Repertori teatre català antic: Menorca
Import: 4.200,00 €
2)
Beneficiari: M. Teresa Villalonga Pons
Títol del projecte: Les ocurrències de l’article literari en la llengua oral del
menorquí
Import: 705,30 €
3)
Beneficiari: Julio Mascaró Bosch
Títol del projecte: La vivienda popular urbana en Ciutadella de Menorca
Import: 2.700,00 €
4)
Beneficiari: Félix de Pablo Pons
Títol del projecte: Causas de mortalidad del cuervo en Menorca durante
su primer año de vida
Import: 4.200,00 €
5)
Beneficiari: David García Jiménez
Títol del projecte: Localización de refugios de cría del murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii) en Menorca (Islas Baleares) mediante sistema
de radio-seguimiento
Import: 3.675,00 €
6)
Beneficiari: Maria Luisa Álvarez Guasch
Títol del projecte: Estudi de la qualitat del semen d’homes de Menorca
d’edat compresa entre 20 i 59 anys
Import: 4.200,00 €
7)
Beneficiari: Joan Ll. Pretus Real
Títol del projecte: Tipificació isotòpica amb C13, N14 i S34 dels recursos
tròfics de l’illot de’n Mel i aplicació d’un model quantitatiu predictiu de la
dependècia tròfica de la població de la sargantana balear

tes
iconográficas (s. II aC – II dC)
Import: 3.000,00
13)
Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona – Responsable:
Assumpció Malgosa
Títol del projecte: Estudi antropològic de les restes humanes talaiòtiques
procedents
de la UE 11 del jaciment de Son Olivaret (Menorca)
Import: 4.200,00 €
14)
Beneficiari: Jordi Hernández Gasch
Títol del projecte: Paleoecologia de la segona edat del ferro a l’illa de
Menorca. Les
restes antropològiques i carpòlogiques i altres macrorestes vegetals procedents del
poblat de Biniparratx Petit (Sant Lluís)
Import: 4.200,00 €
Segòn.- Denegar, pels motius que s’indiquen, las beques detallades a continuació:
1)
Beneficiari: Alexandre Verdú Büttikofer
Títol del projecte: Menorca, sentimiento de un paisaje perdido
Motiu: No es considera un projecte d’investigació
2)
Beneficiari: Cristina Esteban Martín
Títol del projecte: Diagnóstico de la Reserva de Biosfera
Motiu: No es considera un projecte d’investigació
3)
Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona - Helena Kirchner
Títol del projecte: Tipologia i cronologia de la ceràmica islàmica a
Menorca
Motiu: No obté puntuació suficient. Es denega per limitacions pressupostàries
4)
Beneficiari: Catalina Bosch Cardona
Títol del projecte: Paleoecologia de la segona edat del ferro a l’illa de
Menorca. Les restes antropològiques i carpòlogiques i altres macrorestes vegetals procedents del poblat de Biniparratx Petit (Sant Lluís)
Motiu: No obté suficient puntuació per deficiències en apartats, metodologia i coherència
5)
Beneficiari: Clara Mas Casals
Títol del projecte: Estampes de vida a Ciutadella
Motiu: No obté suficient puntuació en els apartats d’interès científic,

