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Com a propietari de la finca esmentada, 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, li comunic que aquesta
Administració, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 30 de l’esmentada Llei, ha
emès el full de valoració per la finca – la qual esta a la seva disposició en les
dependències del Consell de Mallorca, carrer General Riera, 113, Palma (Llar
de la Infància)-, alhora que l’inform que, disposa d’un termini de deu (10) dies,
contats a partir del següent al de la notificació, per acceptar-la o rebutjar-la. En
cas de no estar conforme amb la valoració d l’Administració, te dret a presentar
les al·legacions que consideri oportunes.
Si transcorregut el termini fixat no hem rebut notícies, s’enviarà l’ expedient al Jurat Provincial d’Expropiació de les Balears perquè n’emeti la
Resolució corresponent.
Palma, 13 de març de 2012
El conseller executiu d’Urbanisme i Territori
Mauricio Rovira de Alós

—o—

Eivissa
Num. 5210
Publicació de l’aprovació definitiva pressupost exercici 2012.
Aprovat definitivament el pressupost del Consorci Mobilitat per Eivissa
relatiu a l’any 2012, per no haver-se presentat reclamacions contra l’aprovació
inicial; de conformitat amb allò disposat a l’article 169.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de
març, s’exposa, resumit a nivell de capítol, al públic, als efectes escaients.
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marítima de l’Estat, d’acord amb el que es determina a 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, es notifica a la persona interessada que
s’assenyala que s’ha dictat resolució de l’expedient sancionador que seguidament s’indica.
Així mateix, se li comunica que contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada previst a l’article 114
de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, davant el president del
Consell Insular d’Eivissa dins el termini d’un mes comptador des de l’endemà
de la notificació del present acord, tot això en virtut del que disposen els articles
9.2u i 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article
147.2 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB 136, de 1809-2010).
Igualment se li comunica que la sanció imposada s’haurà de fer efectiva
dins del període voluntari establert a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en els següents terminis:
a) Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Els deutes notificats entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil l’immediat següent.
L’import de la multa, s’haurà de pagar, tot indicant la següent referència
Expedient sancionador ES 18/2011-PESCA, en qualsevol de les oficines bancàries de Sa Nostra núm. de compte 2051-0028-24-1032389545,o bé a la
Tresoreria del Consell Insular d’Eivissa (av. d’Espanya, 49 d’Eivissa) mitjançant diners de curs legal o xec conformat nominatiu a favor del Consell Insular
d’Eivissa.
Transcorreguts els esmentats terminis sense haver fet efectiu l’import de
la sanció imposada, es procedirà a la seua exacció per la via de constrenyiment
sobre el patrimoni de l’obligat al pagament.
La qual cosa us trasllat per al vostre coneixement i als efectes oportuns.

PRESSUPOST
La secretària general acctal. ,

INGRESSOS:
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
A) OPERACIONS CORRENTS
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Tases y altres ingrsesos
4
Transferències corrents
5
Ingressos Patrimonials

0,00
0,00
0,00
654.304,07
0,00

B)OPERACIONS DE CAPITAL
6
Alienació d’inversions reials
7
Tranferències de capital
8
Actius financers
9
Pasius financers
TOTAL INGRESSOS

0,00
2.131.476,20
0,00
0,00
2.785.780,27

DESPESES:
CAPITOLS DENOMINACIÓ
A)OPERACIONS CORRENTS
1
Despeses de personal
2
Despeses en bens corrents i de servei
3
Despeses fianceres
4
Transferències corrents
B)OPERACIONS DE CAPITAL
6
Inversions reials
7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Pasius financers
TOTAL DESPESES

IMPORT

IMPORT
0
46.124,84
771.672,81
0

Maria Torres Bonet
Eivissa, 8 de març de 2012
Annex
Núm. d’expedient: 18/11
Infractor: Sr. José Manuel Torres Pérez.
Data de la resolució: 20-02-2012
Resolució:
Multa de 301euros (tres-cents ú euros) en concepte de sanció principal per
la comissió d’una infracció de caràcter greu tipificada a l’article 96.1a) de la
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, en relació amb l’article 2 del Decret 69/1999, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les
aigües interiors de l’arxipèlag Balear, modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril (BOIB núm. 51 de 27.04.2002), consistent a pescar sense la corresponent
llicència administrativa de pesca.
Darrer domicili: c. Aragó, 136 - Pis 1 – Porta 1
Localitat: 07008 Palma.

—o—
0
0,00
0,00
1.967.982,62
2.785.780,27

Eivissa, 22 de febrer de 2012.
EL PRESIDENT,
Vicente Serra Ferrer.

—o—
Num. 5212
Notificació de la resolució de l’expedient sancionador per
infracció de la normativa en matèria de pesca 18/2011
Atès que no ha estat possible notificar la resolució de l’expedient sancionador per infracció a la normativa de pesca, Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca

Num. 5218
Bases que han de regir la convocatòria d’una beca de formació
del Consell Insular d’Eivissa per a estudiants universitaris del
punt de suport d’informació de la Universitat Oberta de
Catalunya
El Consell Insular d’Eivissa, a través del Departament d’Educació,
Cultura i Patrimoni, convoca una (1) beca de formació al Punt de Suport
d’Informació de la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara endavant UOC), prevista al Pla estratègic de subvencions per a l’any 2012, per als estudiants universitaris residents a Eivissa i Formentera, com a ajuda complementària en el
procés de formació acadèmica.
La UOC es compromet a proporcionar la formació i l’assessorament
necessari a la persona beneficiària de la beca, orientat principalment a les tasques d’informació i de gestió de les campanyes i les activitats d’aquesta
Universitat.
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CONVOCATÒRIA
Normes generals
Es convoca una (1) beca de formació adreçada als i a les alumnes residents a Eivissa i Formentera que durant l’any acadèmic 2012 realitzin estudis
universitaris.
La convocatòria s’exposarà en el tauler d’anuncis del Consell Insular
d’Eivissa, a l’avinguda d’Espanya, 49, de la ciutat d’Eivissa, i al tauler d’anuncis de la seu de la UOC a Eivissa, c. de Josep Zornoza, 8, baixos. A més, aquesta convocatòria es publicarà al BOIB i a la premsa diària local d’Eivissa.
S’estableix com a mitjà de notificació de tots els actes de tràmit i de la
resolució del procediment d’atorgament de les beques de formació, el tauler d’anuncis del Consell d’Eivissa (av. d’Espanya, 49, de la ciutat d’Eivissa).
Les beques no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors.
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació expressa de
les presents bases.
Primera. Activitats a realitzar i durada
Atenció a les persones matriculades o interessades a conèixer la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la qual es durà a terme a l’esmentada
ubicació del Punt de Suport de la UOC, c. de Josep Zornoza, 8, baixos, de la ciutat d’Eivissa.
Horari: Deu hores setmanals.
Les pràctiques es duran a terme durant el termini comprès entre l’1 d’abril de 2012 i el 31 de desembre de 2012.
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del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa
(av. d’Espanya, 49, 2n pis, de la ciutat d’Eivissa), i es presentaran en el Registre
General del Consell. També es podran presentar en els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils
comptadors a partir del dia següent al de la seua publicació al BOIB. Si el darrer
dia fos inhàbil, el termini s’ajornarà fins a l’hàbil següent.
Documentació.- A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar la documentació
següent:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.
b) Comprovant d’estar matriculat. També s’acreditaran les notes obtingudes per l’alumne/a a l’anterior any acadèmic.
c) Declaració de la renda corresponent a la unitat familiar o declaració
jurada de no haver realitzat la declaració de la renda per no arribar als ingressos
mínims obligatoris.
d) Justificació documental de la resta de requisits esmentats a les bases
quarta i setena.
e) En el seu cas, fotocòpia compulsada dels certificats expedits per la
JAC, la CACC (nivell B o superior) o equivalents.
f) Declaració jurada de no estar treballant en el moment d’acceptar la
beca.
En el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, es requerirà la rectificació o els complements necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils la persona interessada no fa la rectificació reclamada, o no
presenta la complementació requerida, el Consell Insular d’Eivissa considerarà
que la persona interessada desisteix de la seua petició, d’acord amb l’article 71.1
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
Setena. Comissió seleccionadora

Segona. Dotació
Es destinarà la quantitat de 3.000 euros a la beca objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.3210.48100 dels vigents
pressupostos.
La beca assignada amb un total de 3.000 euros serà pagadora en nou parts
iguals i de cobrament mensual, després d’una certificació pel tècnic corresponent que acrediti l’efectiva realització de les pràctiques formatives objecte de la
beca.
Tercera. Règim de l’ajuda i sistema de selecció
La beca que s’atorgui de conformitat amb aquestes bases és incompatible
amb la concessió d’altres ajuts per a la mateixa finalitat.
El sistema de selecció serà el de concurrència competitiva; se seleccionarà la persona becària una vegada valorats els mèrits previstos a la base setena
que estableix el barem.
Quarta. Requisits de les persones aspirants
Els i les alumnes que participin en aquesta convocatòria hauran de reunir
els següents requisits:
- Ser major d’edat.
- Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels països de la Unió Europea.
- Cursar durant l’any 2011-2012 estudis universitaris a l’illa d’Eivissa.
- Acreditar el domini oral i escrit de les dues llengües cooficials de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Quant a la llengua catalana, es realitzarà una prova per tal d’acreditar el seu coneixement per a les persones que no
acreditin aquest coneixement. En quedaran exemptes aquelles persones que
hagin obtingut el certificat B de la JAC, la CACC o equivalents.
-No estar treballant en el moment de sol·licitar la beca.
Cinquena. Aquestes bases es publicaran al BOIB tal com preveu l’article
15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions.
Sisena. Sol·licituds i termini
Les sol·licituds es formularan en un imprès, que es facilitarà a les oficines

Es constitueix una comissió seleccionadora que estarà integrada pels
següents membres:
Presidenta: la consellera del Departament d’ Educació, Cultura i
Patrimoni del CIE o persona en qui delegui.
Vocal: El tècnic de Normalització Lingüística del CIE o persona en qui
delegui.
Secretària: La cap de Secció o funcionari/ària del Departament en qui
delegui.
Funcionament: La comissió actuarà com a òrgan instructor del procediment de concessió de les beques i té atribuïdes les següents funcions:
a) Examinar les sol·licituds i la documentació presentada i comprovar les
dades en virtut de les quals s’haurà d’adoptar la resolució.
b) Valorar les sol·licituds d’acord amb el barem que s’estableix a la base
següent.
c) Requerir les persones sol·licitants perquè corregeixin o millorin les
seues sol·licituds.
d) Formular la proposta de concessió de beques als i a les alumnes seleccionats/ades.
e) Realitzar l’entrevista personal i a les persones aspirants.
f) Establir la llista ordenada de suplents per als supòsits de renúncia, revocació o altres causes degudament justificades que impedeixin la realització
material de l’activitat objecte de la beca.
La comissió podrà recaptar dels aspirants la documentació complementària que consideri adient per a un millor desenvolupament del procés selectiu.
La comissió de selecció no podrà seleccionar un nombre superior de becaris/àries al de beques convocades. No obstant això, les persones que reunint els
requisits exigits no hagin estat seleccionades passaran a formar part de la llista
de suplents, d’acord amb el que es preveu en aquestes bases.
Aquesta llista de suplents només tendrà validesa durant el termini de
vigència de les beques.
Vuitena. Barem de mèrits
Les sol·licituds s’avaluaran sobre un màxim de 20 punts, tenint en compte els mèrits específics en relació amb l’objecte d’aquesta convocatòria i atenent
a la següent distribució:
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a) Expedient acadèmic i formació específica, fins a 5 punts.
b) Coneixements d’informàtica, fins a 5 punts.
c) Recursos econòmics i situació familiar dels aspirants, fins a 3 punts:
Ingressos inferiors a 12.000 euros: 3 punts
Ingressos entre 12.000 i 18.000 euros: 2 punts
Ingressos entre 18.000 i 24.000 euros: 1 punt
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La present convocatòria es regeix pel que disposen les bases anteriors, per
la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions de la CAIB, en tot allò que hi sigui d’aplicació.
Eivissa, 12 de març de 2012
Consellera executiva del departament d’Educació, Cultura i Patrimoni.
Josefa Costa Costa

d) Coneixements i nivell d’idiomes, fins a 4 punts:

—o—
Haver superat 3r curs de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent: 1 punt
Haver superat 4t curs de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent: 2 punts
Haver superat 5è curs de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent: 3 punts
Haver superat 6è curs de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent: 4 punts
e) Als efectes de completar l’avaluació dels coneixements de les persones
candidates en els apartats a, b, i c assenyalats anteriorment, la comissió seleccionadora, si ho considera oportú, podrà citar les persones candidates a una
entrevista personal. La dita entrevista s’avaluarà fins a un màxim de 3 punts.
Novena. Resolució
La consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni
del CIE atorgarà la beca en el termini màxim de cinc dies i una vegada emesa la
proposta de la comissió seleccionadora, en donarà compte al Consell Executiu
segons el Decret de Presidència 2007000370, article 3n.
L’adjudicació de la beca no suposarà cap vincle contractual laboral amb el
CIE, ni suposa cap compromís d’incorporació posterior de la persona becària a
la plantilla.
Desena. Substitucions
En el supòsit de renúncia a la beca obtenguda, la qual cosa s’haurà de
comunicar al Consell Insular amb una antelació màxima de quinze dies, així
com per una altra causa degudament justificada que impedeixi la realització
material de l’activitat objecte de la beca, se substituirà la persona becària, d’acord amb la llista de suplents establerta i per l’ordre consecutiu corresponent.
Onzena. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions mínimes de les persones becàries:
1. Reunir els requisits i complir les condicions establertes per a la concessió i el gaudiment de les beques. Així mateix, cooperar amb l’administració
en les actuacions de comprovació que calgui per verificar, si escau, el compliment i l’efectivitat de les condicions de la concessió de la beca.
2. Realitzar l’activitat formativa que fonamenta la concessió d’aquestes
beques, sota la supervisió d’una persona responsable designada pel CIE.
Dotzena. Revocació
L’incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquestes
bases o de l’objecte de la beca podrà provocar la revocació de la beca obtinguda d’acord amb la llei.
Tretzena. Recursos
Contra la resolució que recaigui en aquest procediment, la qual no posa fi
a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el president
del Consell Insular, en el termini d’un mes comptador a partir del dia següent al
de la notificació de la resolució de conformitat amb l’article 22.3 de la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 115 de la LRJPAC.
Catorzena. Règim d’infraccions
L’incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases per la persona beneficiària pot donar lloc al règim d’infraccions i de sancions previstes a
la Llei.
Quinzena. Certificacions
Es podran emetre certificacions de les beques de formació realitzades a
petició de les persones beneficiàries.
Setzena.- Normativa general

Num. 5229
Encàrrec de gestió de l’expedient de contractació dels serveis de
veu i dades de ferias y congresos de Ibiza y Formentera s.a. al
Consell Insular d’Eivissa
Atès que és necessari iniciar un expedient de contractació dels serveis de
veu i dades del Consell Insular d’Eivissa i de Ferias y Congresos de Ibiza y
Formentera S.A.
Atès que Ferias y Congresos de Ibiza y Formentera S.A és un organisme
autònom, creat i dependent del Consell Insular d’Eivissa, l’objecte fonamental
del qual és l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de la promoció, social
i cultural de les illes d’Eivissa i Formentera, mitjançant l’organització, l’execució o la contractació de fires, congressos, concursos, exposicions, manifestacions i espectacles culturals.
Atès que s’ha considerat que és més beneficiós i eficient per a ambdues
institucions contractar el servei de veus i dades conjuntament.
Atès que l’article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que es pot
encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de
la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic a altres
òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons
d’eficàcia.
Atès que, segons el paràgraf 3 de l’article 15 esmentat, l’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la mateixa administració s’ha de formalitzar en els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, si no n’hi ha, per acord exprés dels òrgans o les entitats que hi
intervenen i que l’instrument de formalització de l’encàrrec de gestió i de la
resolució s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari oficial corresponent.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER. Encarregar la gestió de la contractació dels serveis de veu i
dades de Ferias y Congresos de Ibiza y Formentera S.A al Consell Insular
d’Eivissa, amb càrrec al pressupost en comunicacions de FECOEF per l’any
2012 per un import de 23.000 € + IVA.
De conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’expedient
de referència del Consell Insular d’Eivissa, Ferias y Congresos de Ibiza y
Formentera S.A adjudicarà el contracte i el formalitzarà.
SEGON. Notificar aquesta resolució al Servei de Contractació del Consell
Insular d’Eivissa i a la Intervenció General del Consell Insular d’Eivissa i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’efecte de l’art. 15.3 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Eivissa, 13 de gener de 2012
El President del Consell d’Administració de Ferias y Congresos de Ibiza y
Formentera SA
VICENT ROIG TUR
La secretaria delegada
ELENA RIERA COSTA

—o—

