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cadastral

Palma, 24 de abril de 2012
La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques
Ana María García Serrano
Conforme amb la proposta. Dict Resolució Marratxí,
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

—o—

Immoble
Actiu Fix
Domicili
Població
Urbana/Rústega
Referència
cadastral

Edifici 3 plantes
100000001330
C/Lope de Vega, 3
07013 Palma
Urbana
9109501DD6890G0001MW

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a les conselleries afectades.

Num. 8222
Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques per la qual s’autoritza la desafectació i desadscripció dels immobles avall resenyats. (Exp. DGPCOP 120/2012)

4. Anotar el contingut d’aquesta Resolució en l’Inventari General de Béns
i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 24 d’abril de 2012

Antecedents
1. Vist l’escrit de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat de 9 de desembre de 2010, registre de sortida 34678/2010 de 15 de
desembre de 2010, en el qual es posa a disposició de la Direcció General de
Patrimoni, el pis situat al carrer Jeroni Pou número 2, 2 º C i el garatge número
22 del soterrani 3 º de Palma, seu de la Direcció General de Recursos Hídrics de
la Conselleria (exp.DGP 346/2010).
2. Vist l’escrit de la secretària general de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social de 5 de març de 2012, registre de sortida 15976/2012 de 6 de
març de 2012, en el qual posa de manifest que l’edifici de tres plantes, situat al
carrer Lope de Vega número 3 de Palma, no és necessari per a la prestació d’un
ús o servei públic, està desocupat i en estat ruïnós.
Fonaments de dret
1. L’article 88 c de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables concordants.
2. Els articles 29, 154, 156 i concordants del Decret 127/2005, de 16 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001,
d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03-04-2003).
4. Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91
ext., de 20-06-2011).
5. Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 91 ext., de 20 de juny).
6. Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, 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 (BOIB
núm. 91 ext., de 20-06-2011), modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost (BOIB
núm.119, de 06-08-2011) i el Decret 33/2011, de 4 de novembre (BOIB
núm.166, de 05-11-2011).
7. Decret 81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general de Contractes, Concessions Administratives i Obres Públiques de la
Conselleria d’Administracions Públiques (BOIB núm. 112, de 23-07-2011).
8. Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 5 de setembre
de 2011, de delegació de competències en matèria de patrimoni en la directora
general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques (BOIB núm. 137, de 13 de
setembre).
Per tot això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 88 de
la Llei 6/2001, d’11 d’abril, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar la desafectació i desadscripció dels immobles avall resenyats
atès que ja no són necessaris per al servei públic al qual estaven afectats:
Immoble
Actiu Fix
Domicili
Població
Urbana/Rústega
Referència

Pis Carrer Jerónimo Pou
100000001121
C/Jeroni Pou, 2 - 2ºC
07006 Palma
Urbana
0601601DD7800B0080MA

Garatge núm.22 Carrer Jerónimo Pou
100000001297
C/Jeroni Pou, 2 - sótano 3º
07006 Palma
Urbana
0601601DD7800B0022YJ

Propòs a la Directora General:
El cap de Servei de Patrimoni
José Antonio Berastain Diez
Conforme amb la proposta. En dict resolució
La directora general de Patrimoni,
Contractes i Obres Públiques
Ana María García Serrano

—o—
Num. 8226
Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques per la qual s’autoritza la desafectació i desadscripció expressa dels immobles avall ressenyats (Exp DGPCOP
119/2012)
Antecedents
Consultat l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, els immobles avall ressenyats, figuren com a béns patrimonials, no només a l’Inventari General, sinó també a la Comptabilitat patrimonial.
No obstant això, no s’ha trobat document acreditatiu de l’esmentat extrem.
En conseqüència, tenint els béns una qualificació jurídica de béns patrimonials, no sent necessaris per a un ús o servei públic, i tenint com a destí l’alienació en pública subhasta (expedient DGPCOP 353/2011) es fa necessària
una Resolució expressa de la desafectació i de la desadscripció, per a major
garantia de l’expedient principal a què s’ha fet referència.
Fonaments de dret
1. L’article 88 c de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables concordants.
2. Els articles 29, 154, 156 i concordants del Decret 127/2005, de 16 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001,
d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03-04-2003).
4. Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91
ext., de 20-06-2011).
5. Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 91 ext., de 20 de juny).
6. Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, 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 (BOIB
núm. 91 ext., de 20-06-2011), modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost (BOIB
núm.119, de 06-08-2011) i el Decret 33/2011, de 4 de novembre (BOIB
núm.166, de 05-11-2011).
7. Decret 81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general de Contractes, Concessions Administratives i Obres Públiques de la
Conselleria d’Administracions Públiques (BOIB núm. 112, de 23-07-2011).
8. Resolució del Conseller d’Administracions Públiques de 5 de setembre
de 2011, de delegació de competències en matèria de patrimoni en la directora
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general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques (BOIB núm. 137, de 13 de
setembre).
Per tot això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 88 de
la Llei 6/2001, d’11 d’abril, dict la següent
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Palma, 23 d’abril de 2012.
La Rectora, p. d. (Resolució de 5 de maig de 2011), vicerector
d’Ordenació Acadèmica i Professorat,
Mateu Servera Barceló.

Resolució

—o—
1. Autoritzar la desafectació i desadscripció expressa dels immobles avall
resenyats atès que ja no són necessaris per al servei públic al qual estaven destinats:
Immoble

Ca’n Fábregas

Actiu Fix
Domicili

100000001270
C/Sant Francesc, 9

Població
Urbana/Rústega
Referència cadastral

07001 Palma
Urbana
0202016DD77800A0001BH

Finca Rústega amb
construcció Sa Casa Nova
100000001436
C-715 de Palma a
Manacor
07000 Palma
Rústega
07040A039000180000RP

Immoble
Actiu Fix
Domicili

Parcel·la 6B ParcBit
100000001232
C/Ada Byron, 31 –
solar 6B ParcBit
07121 Palma
Urbana
8676324DD6887F0001MH

Parcel·la 6C ParcBit
100000001231
C/Ada Byron, 33 solar 6C ParcBit
07121 Palma
Urbana
8676333DD6887F0001IH

Parcel·la 7A ParcBit
100000001230
C/Blaise Pascal, 7 –
solar 7A ParcBit
07121 Palma
Urbana
8676317DD6887F0001PH

Parcel·la 7B ParcBit
100000001229
C/Blaise Pascal, 5 - solar 7B
ParcBit
07121 Palma
Urbana
8676325DD6887F0001OH

Parcel·la 7C ParcBit
100000001228
C/Blaise Pascal, 3 –
solar 7C ParcBit
07121 Palma
Urbana
8676334DD6887F0001JH

28 Panteons
100000001113
Carretera Palma-Inca
KM 7,5
07141 Marratxí
Urbana

Població
Urbana/Rústega
Referència cadastral
Immoble
Actiu Fix
Domicili
Població
Urbana/Rústega
Referència cadastral
Immoble
Actiu Fix
Domicili
Població
Urbana/Rústega
Referència cadastral

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a les conselleries afectades.
4. Anotar el contingut d’aquesta Resolució en l’Inventari General de Béns
i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 8194
Notificacions d’acords d’iniciació d’expedients sancionadors per
infraccions a les normes sanitàries.
Per ignorar-ne el domicili o no trobar-se localitzats els destinataris, es
notifica, mitjançant aquest edicte, a les persones que es relacionen a continuació, en virtut del que disposa l’article 59.4, de la Llei 4/1999, de modificació de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que se’ls ha iniciat expedient
sancionador, per presumpta infracció de la normativa sanitària vigent, per acord
del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, en virtut del que disposa
el Decret 10/2001, de 27 de desembre i Decret 14/2002 de 1 de febrer de la
CAIB. A l’esmentat acord s’ha designat instructor el funcionari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició en la secció de Sancions, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús, 38A, 07010 de Palma, tot fent-los a saber que disposen d’un termini de quinze dies
hàbils per al·legar tot el que considerin convenient per a la seva defensa.
Expte.núm

Expedientat

Instructora

SA. 222/11

Casasnovas Time, SL

Ana Maturana

Palma, 18 d’abril de 2012
El director general de Gestió Econòmica i Farmàcia
Martí Sansaloni Oliver

—o—

Palma, 24 d’abril de 2012
Propòs a la directora general:
El cap de Servei de Patrimoni
José Antonio Berastain Diez
Conforme amb la proposta. En dict resolució
La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques
Ana María García Serrano

—o—
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 8260
Resolució de 23 d’abril de 2012, de la Universitat de les Illes
Balears, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta
la plaça de professor titular d’universitat.
Convocat el concurs d’accés número 2/2012, mitjançant resolució del dia
2 de març de 2012 (Butlletí Oficial de l’Estat del 23 de març de 2012), per a la
provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement
de Treball Social i Serveis Socials, codi 090224, i no havent-se presentat cap
candidat,
Aquest Rectorat ha resolt declarar conclòs el procediment i deserta la
plaça codi 090224 de professor titular d’universitat, de l’àrea de coneixement de
Treball Social i Serveis Socials, adscrita al Departament de Filosofia i Treball
Social.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 8190
Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
ambiental integrada de la Central Tèrmica de Formentera, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD, SAU, terme municipal de
Formentera.
En compliment del que disposa l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es sotmet a informació pública el projecte i l’estudi d’impacte ambiental de l’activitat corresponent
a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada de Central Tèrmica de
Formentera, promoguda per GAS Y ELECTRICIDAD, SAU, al terme municipal de Formentera.
El termini de presentació d’al·legacions per part del públic interessat és de
30 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el
BOIB. El projecte i altra documentació presentada, està a disposició pública a
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, situada al carrer Gremi
de Corredors, 10, de Palma i a la seu del Consell Insular de Formentera, situada a la Plaça de la Constitució, 1, de Sant Francesc.
Palma, 17 d’abril de 2011
El President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
José Carlos Caballero Rubiato

—o—

