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Num. 22

C.Emissió del full de valoració de l’Administració relativa a l’expropiació forçosa urgent del terreny afectat per les següents obres:
-‘Ronda de Son Servera. Tramo I. Entre la Ma-4030 i la Ma-4040’, Exp.
d’expropiació 159, terme municipal de Son Servera, propietat del següent afectat:
-Hereus de Maria Sureda Sancho - Finca nº 23 (Polígon 5, Parcel·la 257)
-‘Millora i condicionament del camí PM-V 402-3 de Porto Cristo a Son
Servera i Cala Bona’, Exp. d’expropiació: CM-8, terme municipal de Son
Servera, propietat del següent afectat:
-Antonio Servera Gomila - Finca nº 32 (Polígon 7, Parcel·la 44)
Com a propietaris de les finques esmentades, d’acord amb la vigent Llei
d’Expropiació Forçosa, i no havent rebut la valoració corresponent sobre els
béns afectats per l’obra indicada en l’assumpte, els comunic que aquesta
Administració, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 30 de l’esmentada Llei, ha
emès els fulls de valoració per a cada finca – les quals estan a la seva disposició en les dependències del Consell de Mallorca, carrer General Riera, 113,
Palma (Llar de la Infància)-, alhora que els inform que, disposen d’un termini
de deu (10) dies, contats a partir del següent al de la notificació, per acceptarles o rebutjar-les. En cas de no estar conformes amb la valoració d
l’Administració, tenen dret a presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el termini fixat no hem rebut notícies, s’enviaran els
expedients al Jurat Provincial d’Expropiació de les Balears perquè n’emeti la
Resolució corresponent.
Palma, 23 de gener de 2012

11-02-2012

CAMPOS.- Promogut pel Srs. JUAN BONET JULIA I ALTRES per a la
declaració d’interès general del projecte d’instal·lació d’una xarxa en baixa tensió al POLIGON 18, PARCEL·LES 160 - 655.(78/2011-XIG)
LLUCMAJOR.- Promogut per la Sra. ZOE CASSANDRA LEGGETT
per a la declaració d’interès general del projecte d’instal·lació d’una xarxa en
baixa tensió al POLIGON 12, PARCEL·LES 415.(96/2011-XIG)
Promogut pel SR. MICHAEL JOHN KEYS per a la declaració d’interès
general del projecte d’Instala·lació d’una xarxa en baixa tensió al POLIGON 21,
PARCEL·LA 326.(130/2011-XIG)
MONTUÏRI.- Promogut per la Sra. LOUISE ANNE PARKER per a la
declaració d’interès general del projecte de modificació d’una xarxa en baixa
tensió al POLIGON 9, PARCEL·LES 385-386-567-393-403-404401.(142/2010-XIG)
PORRERES.- Promogut per l’entitat ‘VIVEROS POU NOU,SAT’ per a
la declaració d’interès general del projecte d’instal·lació d’una xarxa en baixa
tensió al POLIGON 13, PARCEL·LA 276.(165/2009-XIG)
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR.- Promogut per la SRA. CATALINA VIVES SALAS per a la declaració d’interès general del projecte
d’Instal·lació d’una xarxa en baixa tensió al POLIGON 6, PARCEL·LA
485.(142/2011-XIG)
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.

La secretaria tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori
Catalina Terrassa Crespí

—o—

Palma, 7 de febrer de 2012
La secretària tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori
Catalina Terrassa Crespí

—o—

Num. 2282
Resolució de modificació dels membres del jurat del Premi Pere
Mascaró 2011

Num. 2391
Notificació de la resolució del conseller executiu d’Urbanisme i
Territori mitjançant la qual s’imposa l’obligació de satisfer els
danys produïts a carreteres de la xarxa titularitat del Consell de
Mallorca.

Autoritzar la modificació i actualització dels membres del jurat del Premi
Pere Mascaró i Pons 2011, modificant-se el punt 7 de la convocatòria del Premi
Pere Mascaró i Pons 2011 (BOIB núm 74 de 20 de maig de 2011),
i on diu:
El director/a executiu de Serveis Socials de l’IMAS.
Sr. Joan Ignasi Morey Marquès. Cap del Servei de Gestió Econòmica de
l’IMAS.
Haurà de dir:
El/La Coordinador/a de l’Àrea de inclusió social de l’IMAS.
El Cap de Recursos Humans de l’IMAS
Ordenar la publicació d’aquesta modificació en el BOIB i notificar la
resolució a la Àrea de persones amb discapacitat de l’IMAS.

El no haver estat possible la notificació al següent interessat de la resolució del Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori mitjançant la quals s’imposa
l’obligació de satisfer els danys produïts a carreteres de la xarxa titularitat del
Consell de Mallorca, desprès de dos intents infractuosos, ja que han estat tornats
pel servei de correus, i en compliment del que disposa l’article 59.5 i 61 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Per la qual cosa se us comunica a efectes de notificacions, indicant que en
el termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci poden
consultar l’expedient en la Seu d’aquest òrgan (c/ General Riera, núm.113 1er.
Pis – Palma-.

Palma, 9 de gener de 2012

—o—

EXPEDIENT
DA 13/11

INTERESSAT
JOCHEM HOUF

MATRICULA
4276-DYK

Palma, 6 de febrer de 2012
Num. 2383
Informació pública relativa a expedients d’autoritzacions d’activitats relacionades per a la declaració d’interès general.
Conformement amb el que disposen els articles 37.2 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci queden sotmesos a informació pública per espai de quinze dies els següents expedients d’autorització d’activitats relacionades per a la declaració d’interès general a sòl rústic:
ANDRATX.- Promogut pel Sr. HANS-JOACHIM SCHLUTER per a la
declaració d’interès general del projecte d’un centre de transformació i xarxa de
mitja tensió al POLIGON 2, PARCEL·LA 353-348a-349.(139/2008-XIG)

La Secretària Tècnica del Departament d’Urbanisme i Territori
Catalina Terrassa Crespí

—o—
Num. 2449
Nomenament de membres de la Ponència Tècnica de Patrimoni
Històric
Atesa la modificació del Reglament Orgànic del Consell Insular de
Mallorca, aprovada definitivament per part del Ple, en sessió de dia 13 d’octubre de 2011, publicada en el BOIB núm. 158, de dia 20 d’octubre de 2011.

BOIB

11-02-2012

Num. 22

Atès que l’article 42 de l’esmentat Reglament Orgànic, pel que fa a la
composició de la ponència tècnica de Patrimoni Històric, determina, entre d’altres membres que en formen part:
‘b) El vicedirector o la vicedirectora que ha designar la presidència de la
Comissió entre les persones indicades a l’apartat anterior i que substitueixin la
persona que ocupa el càrrec de direcció en cas d’absència malaltia o impossibilitat’
‘c) Sis tècnics o tècniques del Consell Insular de Mallorca que presidència de la Comissió ha de nomenar’
Atesos els punts 1 i 2 del Decret de presidència relatiu al nomenament del
president i vicepresident de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de dia 10
de gener de 2012.
En virtut dels articles 42.1 a), b) i c) del Reglament Orgànic de dia 8 de
març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-2004) parcialment modificat pel Ple del
CIM en sessió de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20-10-2011), i
les funcions que tinc atribuïdes,
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Num. 2275
Indicació de Notificació Resolucions sobre Menors
No havent-se pogut practicar la corresponent notificació a la persona que
tot seguit s’expressa, per retorn de la notificació tramesa per correu certificat al
domicili indicat per la pròpia interessada, estant referit l’assumpte a qüestions
personals i/o familiars que poden afectar el dret fonamental de la intimitat de les
persones, d’acord amb l’art. 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú en concordança amb la Llei Orgànica 1/1996
de Protecció Jurídica del Menor, s’indica a la persona en la relació que segueix,
que pot acudir per ésser Degudament Notificada i Informada de la situació que
l’afecta, en relació al Servei Insular de Família Família, carrer de Vassallo núm.
33 B de Maó, Horari dilluns a divendres de 8’00 a 15’00 h. en el termini màxim
de 10 dies des d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o
des del corresponent Edicte en el Tauler d’anuncis municipal.
Maó, 12 de gener de 2012
La Consellera Executiva del Departament de Benestar Social i Joventut
Aurora Herráiz Águila

Resolc
1.- Designar com a vicedirector de la Ponència tècnica de Patrimoni
Històric al Sr. Miquel Barceló Llompart.
2.- Nomenar com a membres tècnics de la Ponència tècnica de Patrimoni
Històric del Consell Insular de Mallorca les persones següents: Sr. Guillem
Daviu Pons, Jaume Cardell Perelló, Antonio Lozano Ruiz, Francisca Cursach
Pastor, Carmen Espanya Fortuny i Adriana Pousa García.
3.- Disposar el cessament del Sr. Gabriel Ordines Mercé i del Sr. Mariano
de España Morell com a vocals de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric

Nº Exp
5/00
29/00
5/00
29/00
20/03
21/03
20/03
21/03

Nom
Gabriel
Gabriel
Carolina
Carolina
Inmaculada
Inmaculada
Inmaculada
Inmaculada

Llinatges
Martínez Urrutia
Martínez Urrutia
Mercadal Tudurí
Mercadal Tudurí
Zapata Meguizo
Zapata Meguizo
Zapata Meguizo
Zapata Meguizo

DNI/NIF

Municipi
Maó
Maó
La Barquera- Córdoba
La Barquera- Córdoba
Granada
Granada
Granada
Granada

—o—

Palma, 11 de gener de 2012

Formentera

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports
Joan Rotger Seguí

Num. 2381
Publicació d’Acords de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 20 de gener de 2012 d’aprovació inicial d’Estudis de
Detall per la reordenació de volums de parcel·la.

—o—

Menorca

Per acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en
sessió celebrada el dia 20 de gener de 2012 s’acordà l’aprovació inicial dels
següents Estudis de Detall:

Num. 2273
Indicació de Notificació Resolucions sobre Menors
No havent-se pogut practicar la corresponent notificació a la persona que
tot seguit s’expressa, per desconèixer el seu domicili, estant referit l’assumpte a
qüestions personals i/o familiars que poden afectar el dret fonamental de la intimitat de les persones, d’acord amb l’art. 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
i Procediment Administratiu Comú en concordança amb la Llei Orgànica
1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, s’indica a la persona en la relació que
segueix, que pot acudir per ésser Degudament Notificada i Informada de la
situació que l’afecta, en relació al Servei Insular de Família, carrer de Vassallo
núm. 33 B de Maó, Horari dilluns a divendres de 8’00 a 15’00 h. en el termini
màxim de 10 dies des d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears o des del corresponent Edicte en el Tauler d’anuncis municipal.
Maó, 12 de gener de 2012
La Consellera Executiva del Departament de Benestar Social i Joventut
Aurora Herráiz Águila

Nº Exp
21/97
DP-46/11
DP-75/11
DP-75/11
DPR-89/11
17/11
DP-26/11
DP-28/11

Nom
Ángel
Facundo
Ricardo
Encarna
Federico
Silvio
Miguel
Victoriano

Llinatges
Ortega Garrido
Grumberg
Cabrejas
Jiménez
Stenta
Jair Vázquez
Benítez Ardona
Paz Cañizares

—o—

DNI/NIF

Municipi

-Exp. nº 253/2011, promogut per la Sra. Maria Ferrer Costa per la reordenació de volums de la parcel·la situada en el carrer d’Antoni Blanc núm. 5 de
Sant Francesc, TM Formentera, segons escrit de sol·licitud de data d’entrada en
aquesta Corporació el 19 de maig de 2011 i núm. 7712.
-Exp. nº 471/2011, promogut pel Sr. Juan Guimarey Pascual per la reordenació de volums de la parcel·la situada en el carrer des Fonoll Marí núm. 37
d’Es Pujols, TM Formentera, segons escrit de sol·licitud de data d’entrada a
aquesta Corporació el 22 de desembre de 2011 i núm. 18900.
-Exp. nº 228/2011, promogut pel Sr. Roberto Olmeda Mayans per la reordenació de volums de la parcel·la situada en el carrer Joan Castelló i Guasch
1012 de Sant Ferran, TM Formentera, segons escrit de sol·licitud de data d’entrada a aquesta Corporació el 3 de juny de 2011 i núm. 8549.
-Exp. nº 69/2011, promogut per la Sra. Maria Serra Mayans per la reordenació de volums de la parcel·la situada en el carrer Llevant núm. 17 de La
Savina, TM Formentera, segons escrit de sol·licitud de data d’entrada a aquesta
Corporació el 14 de febrer de 2011 i núm. 2436.
-Exp. nº 316/2011, promogut per AB Promoción y Desarrollos Urbanos,
SL per la reordenació de volums de la parcel·la situada en el carrer Berenguer
Renart núm 5 de Sant Francesc, TM Formenrtera, segons escrit de sol·licitud de
data 19 d’abril de 2011 i núm. 5807.
En compliment del disposat a l’apartat segon dels acords esmentats anteriorment, es fa públic que els indicats documents romandran exposats al públic
en les dependències del Consell Insular de Formentera, área d’Urbanisme,
durant el termini de quince (15) dias a comptadors des del dia següent a la data
de publicació del present anunci en el BOIB, per tal que qualsevol persona
pugui formular les alegacions que estimi convenients.

