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Menorca (6 centres)
6 professors: 2 aplicadors i 4 aplicadors/correctors (un per a la competència comunicativa en llengua anglesa, un per a la castellana i un per a la catalana, a més d’un per a la competència matemàtica). Cada aplicador realitzarà l’aplicació en un dels centres de la mostra.

Família i Benestar social, en la sessió de 13 d’abril de 2012 adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Eivissa (8 centres)
8 professors: 4 aplicadors i 4 aplicadors/correctors (un per a la competència comunicativa en llengua anglesa, un per a la castellana i un per a la catalana, a més d’un per a la competència matemàtica). Cada aplicador realitzarà l’aplicació en un dels centres de la mostra.

- Antoni Costa Costa, director general de Pressuposts i Finançament.
- Juan M. Sanz Guijarro, director gerent de l’Hospital Universitari Son
Espases.
- Xavier Feliu Román, director gerent de la Fundació Pública Hospital
Son Llàtzer.
- Félix Sánchez Díaz, director gerent de la Fundació Hospital Comarcal
d’Inca.
- Luis Rafael Santiso Martínez, director gerent de la Fundació Pública
Hospital de Manacor.
- Luis Clar Barceló, director gerent de l’empresa pública Gestió Sanitària
de Mallorca.
- Guadalupe Hidalgo Méndez, directora gerent d’Atenció a Urgències del
SAMU 061.

Formentera (1 centre)
1 professor aplicador

ANNEX III
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU
D’APLICADORS I CORRECTORS PER A LA PROVA DE
L’AVALUACIÓ MOSTRAL DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE
QUART D’ESO

‘Primer. Nomenar els vocals següents del Consell de Direcció del Servei
de Salut de les Illes Balears:

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 13 d’abril de 2012

DADES DEL SOL·LICITANT / DE LA SOL·LICITANT
Llinatges
Nom
NIF
NRP
_____________________________________ __________ _______ __________
Adreça
Localitat
_________________________________________
_____________________
Codi postal
Telèfon de contacte
Correu electrònic
__________
_________________ ___________________________________
Situació administrativa Càrrec
Cos
Especialitat
__________________ _______________ ______________ ________________
Cursos i matèries que imparteix aquest curs
____________________________________________________________________
Centre de destinació
Localitat
CP
Telèfon
_______________________ ________________ __________ ________________
Aplicació i correcció
Només aplicació
___________________________________________ ________________________
Declar no estar sotmès a expedient disciplinari i que totes les dades que consten en aquest
full són certes.
______________________ , _______ d _______________________ de 2012
El sol·licitant / La sol·licitant
Signatura: ________________________
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, INSPECCIÓ I INFRAESTRUCTURES
EDUCATIVES

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 7178
Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 pel qual es
nomenen determinats vocals del Consell de Direcció del Servei
de Salut de les Illes Balears
El Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, ha reorganitzat el Servei de Salut
tenint en compte les situacions conjunturals actuals per tal que l’acció del
Govern tengui un reflex més immediat en l’acció directiva del Servei de Salut
de les Illes Balears.
En conseqüència, aquest Decret llei modifica l’article 69 de la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i disposa que el Consell de
Direcció, òrgan col·legiat de govern de l’ens, té la composició que determinen
els Estatuts de l’entitat, de conformitat amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental, encara que amb l’estructura mínima que determina
aquest article modificat.
D’acord amb aquest article correspon al Consell de Govern, a proposta de
la consellera de Salut, Família i Benestar Social, nomenar determinats vocals
d’aquest Consell de Direcció. La resta de vocals i membres del Consell de
Direcció ho són per raó del seu càrrec i no necessiten nomenament.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut,

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 7171
Acord del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012 de l’ocupació
urgent dels terrenys afectats per l’expropiació relativa a les obres
de condicionament del camí de sa Pedra de s’Ase, sa Galera i es
Cireral
1. El 14 de març de 2012 va entrar a la Conselleria d’Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears l’escrit de l’Ajuntament de
Banyalbufar en el qual es trametien els documents administratius relatius a la
declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’expropiació relativa
a les obres de condicionament del camí de sa Pedra de s’Ase, sa Galera i es
Cireral, amb la finalitat que el Consell de Govern declaràs, si era procedent, l’ocupació urgent dels nous béns i drets esmentats.
2. La documentació aportada per l’Ajuntament de Banyalbufar consta dels
documents següents:
a) Acord plenari de l’Ajuntament de Banyalbufar de 13 de setembre de
2011 d’aprovació inicial del projecte d’obres de condicionament del camí de sa
Pedra de s’Ase, sa Galera i es Cireral, i se’n declara inicialment la utilitat pública.
b) Acord plenari de l’Ajuntament de Banyalbufar de 23 de gener de 2012
d’aprovació definitiva del projecte d’obres corresponents al condicionament del
camí de sa Pedra de s’Ase, sa Galera i es Cireral, es declara definitivament d’utilitat pública el projecte d’obres esmentat i se sol·licita al Consell de Govern de
les Illes Balears la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats.
c) Certificat de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
27 d’octubre de 2011 de la relació d’afectats pel procediment d’expropiació, el
dia 24 de desembre de 2011 en el diari Última Hora i el 5 desembre de 2011 en
el Diario de Mallorca. Certificat del resultat del tràmit d’audiència concedit als
titulars i interessats sobre la sol·licitud de declaració d’urgència en l’ocupació
dels béns afectats per aquesta expropiació, en compliment d’allò que estableix
l’article 56 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’expropiació forçosa, amb les al·legacions presentades durant aquest
tràmit, cap de les quals fa referència a la sol·licitud d’urgent ocupació.
d) Informes tècnics de 30 de novembre de 2011 i de 7 de març de 2012 de
l’Ajuntament de Banyalbufar relatius a la declaració d’urgència, i estudi de
valoració agrària per a la determinació de les indemnitzacions.
e) Certificat de 29 de febrer de 2012 del secretari interventor de
l’Ajuntament de Banyalbufar d’existència de crèdit per atendre les despeses
d’expropiació dels béns.
f) Plànols dels béns afectats.
g) Relació d’afectats per l’expropiació esmentada amb les adreces corresponents.
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Cal referir-se als informes tècnics de 30 de novembre de 2011 i de 7 de
març de 2012 de l’Ajuntament de Banyalbufar sobre la declaració d’urgent ocupació dels terrenys afectats pel projecte executiu denominat ‘Obres de condicionament del camí de sa Pedra de s’Ase, sa Galera i es Cireral’. Aquest informe justifica la declaració d’ocupació urgent per aquest expedient expropiador en
els termes següents:
L’arquitecte tècnic que subscriu, d’acord amb el Decret de batlia, emet
l’informe següent:
En relació amb la sol·licitud oral de la Secretaria de la corporació municipal sobre la urgència en l’ocupació dels terrenys objecte d’expropiació per a
l’execució de les obres del projecte de condicionament del camí de sa Galera,
del camí des Cireral i del camí de sa Pedra de s’Ase,
INFORM
Les obres del projecte esmentat afecten tres camins rurals del municipi de
Banyalbufar. En els tres casos, es tracta de camins de doble sentit de circulació
sense sortida al seu extrem final. Els tres donen accés a nombroses finques rústiques en diverses de les quals es troben residències habituals. Es pretén fer les
obres de manera que la circulació del trànsit rodat pels camins sigui interrompuda el mínim de temps possible, per evitar molèsties als residents i permetre
l’accés a les finques habitades en cas d’emergència.
La urgència en l’ocupació dels terrenys es justifica pels motius següents:
1. Les parcel·les afectades per l’expropiació són nombroses i el fet que un
dels propietaris es negui a permetre l’ocupació dels terrenys provocaria un
important endarreriment en l’execució de les obres, cosa que podria donar lloc
a talls en la circulació que es podrien prolongar en el temps.
2. Atesa l’existència de residències habituals que tenen com a únic accés
els camins afectats per les obres, s’ha de garantir al màxim la possibilitat d’accedir-hi per part dels serveis d’emergències, en el cas de qualsevol urgència que
es pugui donar. Per això, s’han de limitar al màxim les possibles causes d’endarreriment de les obres. Concretament, l’any 2008 es va donar el cas d’un accident laboral en una obra situada al camí de sa Galera; una vegada avisats els serveis d’emergència, l’ambulància que hi acudí es va trobar que no podia passar
pel camí i es va haver d’avisar un helicòpter per poder arribar al lloc de l’accident, amb el retard consegüent en l’assistència a l’accidentat.
3. Les obres que s’han de dur a terme consisteixen en:
a) Camí de sa Galera: ampliació del desenvolupament de dues corbes molt
tancades per facilitar el trànsit de vehicles sense haver de maniobrar i possibilitant l’accés de vehicles de major amplada, com ara una ambulància. El camí disposa, al llarg del seu recorregut, d’algunes zones on es poden creuar dos vehicles, facilitant el trànsit en els dos sentits.
b) Camí de sa Pedra de s’Ase: al llarg del seu recorregut no hi ha possibilitat d’encreuament entre dos vehicles que circulin en sentit contrari, ja que
l’amplada del camí és inferior a dos metres i mig, i un dels vehicles es veu obligat a recular un espai molt considerable marxa enrere. Les obres projectades
comprenen l’habilitació d’espais d’encreuament repartits al llarg del recorregut
del camí, amb una amplada mínima de tres metres i mig, per facilitar que la trobada de dos vehicles que circulin en sentit contrari suposi, per a un dels vehicles, una reculada més fàcil i assequible.
Una vegada examinat l’expedient tramès per l’Ajuntament de
Banyalbufar, el Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, en data 23 de març
de 2012, va emetre un informe jurídic.
L’informe jurídic de 23 de març de 2012 del Servei de Corporacions
Locals de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis exposa que per declarar l’ocupació urgent són necessaris
una sèrie de requisits, com ara que hi concorrin unes circumstàncies excepcionals; que aquestes circumstàncies estiguin degudament motivades i documentades en l’expedient administratiu, i que, a més, impossibilitin que
l’Administració compleixi els objectius que pretén si utilitza el procediment
ordinari. Aquests requisits generals es fonamenten en la jurisprudència del
Tribunal Suprem emesa en relació amb els articles 52 de la Llei d’expropiació
forçosa i 56 del Reglament d’expropiació forçosa. Aquesta jurisprudència del
Tribunal Suprem consta, entre d’altres, en les sentències de la Sala Contenciosa
Administrativa de 30 de setembre de 1992 (recurs 1581/1990); de 3 de desembre de 1992 (recurs 1797/1989); de 9 de març de 1993 (recurs 8333/1990); de
23 de setembre de 1997 (recurs 14176/1991); de 10 de desembre de 1997 (recurs
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4575/1993); de 22 de desembre de 1997 (recurs 782/1996); de 3 de desembre de
1998 (recurs 5821/1994); de 14 de novembre de 2000 (recurs 2939/1996); de 18
de maig de 2002 (recurs 628/1998); de 25 d’abril de 2003 (recurs 318/1999); de
16 de juny de 2004 (recurs 6068/1999); de 14 de febrer de 2005 (recurs
2381/1999) i d’11 d’octubre de 2006 (recurs 5909/2003).
L’informe jurídic esmentat considera procedent la declaració d’ocupació
urgent sol·licitada per l’Ajuntament de Banyalbufar, atès que:
— Segons els informes tècnics de 30 de novembre de 2011 i de 7 de març
de 2012 hi ha residències habituals que tenen com a únic accés els camins afectats per les obres i s’ha de garantir al màxim la possibilitat d’accedir-hi per part
dels serveis d’emergència, en el cas de qualsevol urgència que es pugui donar.
L’any 2008 es va donar el cas d’un accident laboral al camí de sa Galera, una
vegada avisats els serveis d’emergència, l’ambulància que hi acudí es va trobar
que no podia passar pel camí i es va haver d’avisar un helicòpter per poder arribar al lloc de l’accident.
— Cal dir que, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, millorar una carretera per evitar el perill greu que suposa el seu estat o el seu traçat i
per garantir la seguretat dels usuaris es considera una motivació suficient que
justifica la utilització del procediment excepcional de l’article 52 de la LEF.
Així es desprèn, entre d’altres, de la Sentència de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem de 26 de maig de 1997 (recurs 6002/1992),
que en el fonament de dret tercer assenyala:
El estrangulamiento que produce en la circulación rodada la franja de
terreno afectada por la expropiación y el grave peligro que aquel estrechamiento conlleva para los usuarios de la vía e incluso de La Terraza, habida cuenta de
las características propias de la misma, en cuanto rápida, con una mediana en su
parte central y sin aceras, constituyen desde luego motivación suficiente y justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley
Expropiatoria para declarar urgente la expropiación a que da lugar la realización
de la obra pública, según lo preceptuado en el artículo 56.1 del Reglamento de
26 de abril de 1957.
— Per tant, els objectius de la declaració d’ocupació urgent dels béns
afectats per les obres de condicionament del camí de sa Pedra de s’Ase, sa
Galera i es Cireral, que són necessaris per dotar la carretera de més seguretat
viària i facilitar, en aquests camins, l’accés dels vehicles d’emergències en els
casos que siguin procedents, no es poden aconseguir pel procediment ordinari
d’expropiació, la qual cosa justifica la declaració d’ocupació urgent sol·licitada
per l’Ajuntament de Banyalbufar.
S’ha de tenir en compte el que disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, pel que fa a l’excepcionalitat de la declaració d’ocupació urgent,
amb relació a l’article 56 del Reglament que l’aplica.
Així mateix, s’ha de considerar que la competència atorgada al Consell de
Ministres per l’article 52 es va transferir a aquesta Comunitat Autònoma mitjançant el Reial decret 2612/1982, de 24 de juliol, i s’ha de preveure el que disposen l’article 32.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i el Decret
81/1984, de 30 d’agost, pel qual s’assumeixen i es distribueixen les competències transferides pel Reial decret 2612/1982.
El Decret 12/2011, de 8 de juny, del president de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost, pel qual s’estableixen les competències
i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria
d’Administracions Públiques l’exercici de les competències en l’àmbit de les
relacions amb les institucions de govern de les Illes Balears i els municipis i les
relacions de cooperació i col·laboració amb els ens territorials, competències
que s’han assignat a la Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis; en conseqüència, s’hi han d’assignar també les
competències en matèria d’expropiació forçosa i, per tant, la proposta de declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats en tots els expedients tramitats
per les corporacions locals que ho demanin.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller
d’Administracions Públiques, en la sessió de 13 d’abril de 2012 adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Declarar, a sol·licitud de l’Ajuntament de Banyalbufar i a l’efecte que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, la declaració de l’ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme l’expropiació relativa les
obres de condicionament del camí de sa Pedra de s’Ase, sa Galera i es Cireral.
Els béns i drets afectats per la declaració de l’ocupació urgent s’enumeren, de
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forma individualitzada i amb indicació dels seus titulars, en l’annex adjunt.
Segon. Fonamentar la urgència en la documentació presentada per l’Ajuntament de Banyalbufar i en l’informe jurídic emès pel Servei de Corporacions Locals
de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria d’Administracions Públiques, que considera procedent la declaració d’urgència del Consell de Govern de les Illes Balears, perquè hi concorren circumstàncies excepcionals que motiven la declaració d’ocupació
urgent dels béns i drets afectats per l’expedient d’expropiació forçosa, basades en el fet que segons els informes jurídics i tècnics de 30 de novembre de 2011 i 7
de març de 2012 de l’Ajuntament de Banyalbufar, atesa l’existència de residències habituals que tenen com a únic accés els camins afectats per les obres, s’ha de
garantir al màxim la possibilitat d’accedir-hi per part dels serveis d’emergències, en el cas de qualsevol urgència que es pugui donar. Concretament l’any 2008 es
va donar el cas d’un accident laboral en una obra situada al camí de sa Galera; una vegada avisats els serveis d’emergència, l’ambulància que hi acudí es va trobar
que no podia passar pel camí i es va haver d’avisar un helicòpter per poder arribar al lloc de l’accident. Les obres que s’han de dur a terme en el camí de sa Galera
consisteixen en l’ampliació del desenvolupament de dues corbes molt tancades per facilitar el trànsit de vehicles de major amplada, com ara una ambulància. Quant
al camí de sa Pedra de s’Ase, resulta que al llarg del seu recorregut no hi ha possibilitat d’encreuament entre dos vehicles que circulin en sentit contrari, ja que
l’amplada del camí és inferior a dos metres i mig, i un dels vehicles es veu obligat a recórrer una distància molt considerable marxa enrere. Les obres projectades
comprenen l’habilitació d’espais d’encreuament repartits al llarg del recorregut del camí, amb una amplada mínima de tres metres i mig, per facilitar la trobada de
dos vehicles que circulin en sentit contrari.
Tercer. Fer constar que durant el període d’informació pública al qual va ser sotmesa la sol·licitud de l’ampliació de l’ocupació urgent es varen presentar tres
al·legacions, que varen ser estimades, desestimades i estimades parcialment respectivament en la sessió plenària de l’Ajuntament de Banyalbufar de 23 de gener
de 2012. No obstant això, l’escrit d’al·legacions no feia referència a la declaració d’ocupació urgent.
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Cinquè. Notificar a les persones que figuren com a interessades en l’expedient que, contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern de les Illes Balears en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació. A més, poden interposar-ne qualsevol altre si ho consideren oportú.’
Palma, 13 d’abril de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

ANNEX
Llista concreta i individualitzada dels béns, els drets i les persones afectades per les obres de condicionament del camí de sa Pedra de s’Ase, sa Galera i
es Cireral, del terme municipal de Banyalbufar
Pol.
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Parc.
34
14
42
43
114
33
30
29
19
20

Propietari
m² afectats
Francisca Font Serra
35,00
Catalina Picornell Vives
5,00
Concepció Tomàs Font
15,00
Mateo Tomàs Albertí
45,00
Margarita Picornell Albertí
15,00
Hereus Antonia Tomàs Bujosa
30,00
José Picornell Cabot
70,00
Juana Tomàs Font
15,00
Magdalena Tomàs Bujosa
15,00
Jacobus Fhilippus Barger
35,60

Adreça
Pol. 1 parcel·la 34. 07191
C/ Major, 11 07191
C/ de Joan Alcover, 54, 5 d. 07006
C/ del Comte de Sallent, 32. 07191
C/ del Comte de Sallent, 20, 1r.07191
C/ de la Murta, 29. 07008
Pol. 1 Parcel·la 30. 07191
C/ des Molí, 17, PB. 07191
C/ de la Baronia, 21. 07191
Pol. 1 Parcel·la 20. 07191

Població
Banyalbufar
Banyalbufar
Palma
Banyalbufar
Banyalbufar
Palma
Banyalbufar
Banyalbufar
Banyalbufar
Banyalbufar

1

17

Carme Pinós Desplà

Av. Diagonal, 490. 08006

Barcelona

35,00

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 7109
Anunci del dipòsit de l’Acta de Constitució i dels Estatuts de l’Associació d’Empreses Consultores d’Enginyeria Civil
D’acord amb l’article 4 del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre el dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977,
d’1 d’abril, per la qual es regula el dret d’associació sindical, i a l’efecte que s’hi preveu, es fa públic que el 2 de desembre de 2012 s’han dipositat en el Registre
d’Associacions Empresarials i Sindicals de les Illes Balears l’Acta de constitució i els Estatuts de l’Associació d’Empreses Consultores d’Enginyeria Civil.
El seu àmbit territorial és la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el seu àmbit professional és la consultoria dins l’àmbit de l’enginyeria civil.
El domicili social es fixa en el carrer d’Aragó, 215, 2n pis, 07008 Palma, i signen l’Acta de constitució, en qualitat de persones promotores d’aquesta entitat, el senyor Mateu Estrany Pieras, en representació de Gestalis Project Management, SL; el senyor Emilio Pou Feliu, en representació d’Assessoria Tècnica i
Projectes SXXI, SL, i el senyor Pau Socies Morell, en representació d’UAP2100, SL.
Palma, 27 de març de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana María Camps Bosch
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació (BOIB 153/2011)

—o—

