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Sociocultural, les següents deficiències:
- D’acord amb el que disposen els articles 31.1 i 33 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i punt 5.1.3.6 de les guies de fiscalització, manca declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost
d’adquisició justificat no supera el valor de mercat.
- D’acord amb l’article 31.8 de la LGS, manca declaració responsable del
beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa l’IVA.
- A la relació classificada de despeses i ingressos presentada pel beneficiari, manca indicar la data del pagament de les factures, d’acord amb el que disposa l’article 31.2 de la LGS i la base quinzena de la convocatòria.
En cas de no fer-ho s’iniciarà el procediment per declarar la procedència
de la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció.
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tinuació l’entrevista als candidats davant una comissió formada pels membres
següents:
-President de l’Agència
-Director gerent per suplència
-Un membre de cada grup polític representat en el Consell de Mallorca.
Duites a terme les actuacions precedents, la Presidència formularà al
Consell de Direcció una proposta d’informe en relació a les sol·licituds formulades, deixant constància de tot allò actuat. Emès l’informe preceptiu del
Consell de Direcció, s’elevarà al Ple del Consell Insular de Mallorca proposta
de nomenament de Director gerent.
6è.- Publicar aquest Decret per a general coneixement en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 23 d’abril de 2012
Palma, 27 d’abril de 2012
El Secretari Tècnic de Vicepresidència
de Cultura, Patrimoni i Esports
Miquel Barceló Llompart
NOM ASSOCIACIÓ
Associació Gent Gran de Son Rapinya
Asociación Personas Mayores Son Costa Parc
Asociación de la Tercera Edad Villa de Banyalbufar

CIF
G-57090318
G-07909369
G-07434673

—o—
Num. 8390
Cobertura de la plaça de Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca.
Atesa la necessitat de cobrir la plaça de Director gerent de l’Agència de
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, d’acord amb l’article 17 dels Estatuts, en ús de les atribucions conferides pels Estatuts de
l’Agència (BOIB núm. 160 de 13/11/2008 i modificacions publicades al BOIB
núm. 51 de 07/04/2009 i al BOIB núm. 14 de 31/01/2012), he dictat el següent
DECRET
1r.- Iniciar el procediment per a la cobertura de la plaça de Director gerent
de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca
(codi 5001, complement de destinació 29, complement específic 61), mitjançant
comissió de serveis per lliure designació.
2n.- De conformitat amb els Estatuts de l’Agència, fixar com a requisits i
mèrits per accedir a la dita plaça els següents:
Requisits previs:
a) Ser funcionari de carrera del grup A, amb titulació superior universitària de qualsevol tipus,
b) Gaudir del certificat de català C, i
c) Acreditar més de cinc anys d’exercici en matèria d’urbanisme.
L’acreditació dels requisits s’efectuarà mitjançant el lliurament de l’oportuna certificació i es farà en el moment de presentació del currículum.
Mèrits a valorar:
a) Coneixement del funcionament de l’administració local, que es valoraria en un 40%.
b) Experiència de gestió en matèria de disciplina urbanística, que es valoraria en un 40%.
c) La realització d’una entrevista per avaluar els candidats, que es valoraria en un 20%.
L’acreditació dels mèrits es farà en el moment de presentació del currículum, mitjançant la presentació de la documentació adient.
3r.- Concedir un termini de quinze dies a partir de la publicació del present decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones interessades puguin presentar els seus currículums en el Registre general del
Consell de Mallorca.

El secretari de l’Agència
Manuel García Aguirre

—o—
Num. 8393
Acord de correcció de l’error material del Pla General
d’Ordenació Urbana de Palma relatiu a la planimetria i les fitxes dels equipaments docent i esportiu 35-03-P i 35-04-P ubicats
al Pla Parcial Son Xigala II
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2012, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
‘Atès l’expedient promogut per l’Ajuntament de Palma amb relació a la
correcció de l’error material detectat a l’acord d’aprovació definitiva del Pla
General d’Ordenació Urbana relatiu a la planimetría i les fitxes dels equipaments docent i esportiu 35-03-P i 35-04-P ubicats al Pla Parcial Son Xigala II, i
de conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, aquesta Comissió Insular, en base al que disposa l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú, acorda acceptar la correcció proposada de l’error material produït, i, en conseqüència rectificar-ho i procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears’.
La publicació d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’Acta.
Contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del dia següent
al de la seva publicació. Això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El secretari delegat,
Jaume Munar Fullana

—o—
Num. 8395
Acords de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i
Urbanisme, adoptats en sessió de dia 27 d'abril de 2012, relatius
a expedients per a la declaració d'interès general de diversos termes municipals.
"Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:
Expedient: 065/2011-IG
Promotor: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
Assumpte: noves línies subterrànies MT unió entre les línies 'Bordils' i
'Sencelles'
Emplaçament: Camí des camp de Pina
Municipi: Algaida

4rt.- Procediment
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies aquesta Presidència
procedirà a l’avaluació inicial de les sol·licituds presentades, celebrant-se a con-

i tot considerant,
PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;
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SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'esmentada Llei.
En virtut del que suara s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia
proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta
el següent ACORD:
1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives,
condicionat al compliment de les condicions assenyalades a l'informe de la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 20
de març de 2012, que s'adjunta amb el present acord.
2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà
l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat
article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears".
"Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:
Expedient: 034/2011-IG
Promotor: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
Assumpte: línia mitjana tensió entre CX 17269 'comovisa' i CT 15649
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mentada Llei.
En virtut del que suara s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia
proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta
el següent ACORD:
1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives,
condicionat al compliment de les condicions assenyalades a l'informe de la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 20
de març de 2012, que s'adjunta amb el present acord.
2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà
l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat
article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears".
"Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:
Expedient: 059/2011-IG
Promotor: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
Assumpte: noves línies subterrànies en baixa tensió, ampliació xarxa CT
15344 'Son Pixedis'
Emplaçament: camí camp de Pina
Municipi: Llloret de Vistalegre

'nuez'
Emplaçament: polígons industrials de Santa Maria del Camí i de Consell
Municipi: Consell
i tot considerant,
PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;
SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'esmentada Llei.
En virtut del que suara s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia
proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta
el següent ACORD:
1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives,
condicionat al compliment de les condicions següents, derivades de l'informe de
la Direcció Insular de Carreteres de dia 19 de març de 2012:
a) Per tal de no interferir amb l'enllaç de la Carretera Ma-13 amb el Camí
de la Camada del terme, la canalització haurà de fer-se de manera que la profunditat mínima de la cara superior des de la conducció sigui d'1,5 m respecte
de la rasant del camí.
b) Amb el soterrament, s'haurà d'executar a més l'obra civil necessària que
permeti l'eliminació de la línia aèria existent que alimenta el CT 15628 'sobrassada' quan s'hagi d'executar el vial.
c) Abans de l'inici de les obres s'haurà de recaptar la pertinent autorització de la Direcció Insular de Carreteres, per la seva interferència amb el nou
enllaç previst en el Pla director sectorial de carreteres des de la Carretera Ma-13
amb els polígons de Son Llaüt i de Consell.
2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà
l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat
article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears".
"Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:
Expedient: 058/2011-IG
Promotor: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
Assumpte: noves línies subterrànies MT unió entre les línies 'Bordils' i
'Sencelles'
Emplaçament: camí des camp de Pina
Municipi: Lloret de Vistalegre
i tot considerant,
PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;
SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'es-

i tot considerant,
PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;
SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'esmentada Llei.
En virtut del que suara s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia
proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta
el següent ACORD:
1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives,
condicionat al compliment de les condicions assenyalades a l'informe de la
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 20
de març de 2012, que s'adjunta amb el present acord.
2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà
l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat
article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears".
'Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:
Expedient: 068/2011-IG
Promotor: EXPLOSIUS BAUZA, SL
Assumpte: Construcció de merlet en depòsit comercial per ampliar la
capacitat de dipòsits d'explosius; modificació de declaració d'interès general.
Emplaçament: polígon 3, parcel·la 158
Municipi: Montuïri
Vista la sol·licitud de la representació d'Explosius Bauzà SL, aquesta
Comissió Insular, d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació
del Territori i Urbanisme, acorda:
1r. INADMETRE el recurs de reposició interposat per Explosius Bauzà
SL, atès que ni l'informe d'adveració de documentació impugnat ni l'escrit de
remissió no tenen la consideració d'activitat administrativa susceptible de ser
recorreguda en via administrativa, d'acord amb allò que estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
2n. TENIR PER DESISTIDA, d'acord amb el que estableix l'article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, l'entitat promotora - Explosius
Bauzà SL - de la sol·licitud de declaració d'interès general esmentada, procedint
en conseqüència al seu arxiu; atès que:
a) En data 9 de març de 2012, de conformitat amb el que disposen l'article 26.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'Ordenança fiscal reguladora, es
requerí al promotor el pagament de l'import derivat de la liquidació de la Taxa
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per a la tramitació dels expedients relatius a la implantació d'usos d'interès general en sòl rústic; sense que, avui dia, s'hagi presentat justificant del dit pagament.
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La publicació d'aquests acords es fan a reserva de l'aprovació de l'Acta.

b) En la mateixa data, es va sol·licitar al promotor que aportés en un termini no superior a quinze dies determinada documentació preceptiva per tal que
es pogués iniciar la tramitació de l'expedient, i ha transcorregut l'esmentat termini sense que hagi estat aportada'.

Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, es pot
interposar el recurs d'alçada davant la Comissió de Govern d'aquest Consell
Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent
al de la present publicació.

"Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a
la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense
que s'hagi notificat la resolució).

Expedient: 061/2011-IG
Promotor: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
Assumpte: línia mitjana tensió entre CX 17269 'comovisa' i CT 15649
'nuez'
Emplaçament: polígons industrials de Santa Maria del Camí i de Consell
Municipi: Santa Maria del Camí
i tot considerant,
PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;
SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'esmentada Llei.
En virtut del que suara s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia
proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta
el següent ACORD:
1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives,
condicionat al compliment de les condicions següents, derivades de l'informe de
la Direcció Insular de Carreteres de dia 19 de març de 2012:
d) Per tal de no interferir amb l'enllaç de la Carretera Ma-13 amb el Camí
de la Camada del terme, la canalització haurà de fer-se de manera que la profunditat mínima de la cara superior des de la conducció sigui d'1,5 m respecte
de la rasant del camí.
e) Amb el soterrament, s'haurà d'executar a més l'obra civil necessària que
permeti l'eliminació de la línia aèria existent que alimenta el CT 15628 'sobrassada' quan s'hagi d'executar el vial.
f) Abans de l'inici de les obres s'haurà de recaptar la pertinent autorització
de la Direcció Insular de Carreteres, per la seva interferència amb el nou enllaç
previst en el Pla director sectorial de carreteres des de la Carretera Ma-13 amb
els polígons de Son Llaüt i de Consell.
2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà
l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat
article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears".
"Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:
Expedient: 077/2011-IG
Promotor: AJUNTAMENT
Assumpte: modificació projecte del tercer tram del carril cicloturístic
entre Son Servera i la Costa dels Pins
Emplaçament: C/davant s'Hort - Ciudad Laurel i Son Floriana
Municipi: Son Servera
i tot considerant,
PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;
SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'esmentada Llei.
En virtut del que suara s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia
proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta
el següent ACORD:
1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives.
2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà
l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat
article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears."

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs
que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 27 d'abril de 2012
El secretari delegat de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i
Urbanisme
Jaume Munar Fullana

—o—

Menorca
Num. 8473
Aprovació definitiva del projecte constructiu denominat ‘projecte de reforç del ferm i millora d’accessos a la me-12 pk 0+070 al
2+300, del terme municipal de Maó, i necessitat d’ocupació i
aprovació definitiva de la relació de béns i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme
aquesta actuació.
Es fa públic que la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca,
en sessió de caràcter extraordinari de 23 d’abril de 2012, aprovà definitivament
el projecte constructiu denominat ‘projecte de reforç del ferm i millora d’accessos a la Me-12 pk 0+070 al 2+300, del terme municipal de Maó’, i necessitat
d’ocupació i aprovació definitiva de la relació de béns i drets que seran afectats
per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta actuació (s’adjunta en annex I), així com reafirmà la seva utilitat pública i finalment acordà de
sol·licitar al Govern de les Illes Balears la declaració d’urgent ocupació dels
béns i drets afectats per la realització de les obres. Es fa constar que els acords
esmentats es publiquen de conformitat amb el previst en l’article 21, apartat 2
de la Llei d’expropiació forçosa i en l’article 20 del Reglament d’expropiació
forçosa.
Annex I:
Relació de béns i drets afectats i que cal expropiar del projecte constructiu
denominat ‘projecte de reforç del ferm i milora d’accessos a la me-12 pk
0+070 al 2+300, del terme municipal de Maó’
FINCA NÚM. 1 de la relació:
Dades cadastrals: Pol. 5-Maó Parcel·la 53
Referència cadastral: 07032A005000530000UE
Titular segons cadastre: Grabiel Carreras Orfila i altres
Dades Registrals: finca 3975/2 de Maó, tom 511, llibre 215, foli 120
Titular segons registre: Gabriel Carreras Orfila, M. Carmen Carreras Orfila i Margarita
Orfila Carmona
Delimitació de l’àmbit territorial i descripció de la finca:
Descripció i ubicació: delimitada en els plànols del projecte
Superfícies:
Superfície cadastral total: 48.154 m2
Superfície registral total: 187 a i 18 ca
Superfície aprox. que s’ha d’expropiar: 916 m2
Caràcter de l’expropiació: parcial
Dret afectat: propietat
Altres drets: usdefruit a favor de Margarita Orfila Carmona
Situació jurídica (servituds, càrregues i gravàmens): no en consten

