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Num. 66
Palma, 30 d’abril de 2012

El secretari general
Joaquín Legaza Cotayna
Resolució del Conseller de Turisme i Esports de Delegació de firma (BOIB núm. 111 21/07/2011)
ANNEX 1
BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ
Sol·licitant
Federació Balear de Colombofilia
Federació Balear de Colombofilia
Federació Balear de Colombofilia
Federació Balear de Vela
Club Sporting Mahonés
Club Sporting Mahonés
Club Sporting Mahonés
Club Esportiu Ferreries
Club Esportiu Ferreries
Club Atlético Platges de Calvià
Club Unión Deportiva Atlético
Club Deportivo Atlético Jesús
Club Deportivo Son Cladera
Club Deportivo España
Club Deportivo España
Sociedad Deportiva Portmany
Port Pollença Futbol Club
Club Voleibol Ciutadella
Club Cor Pitius - Colegio Francés
Club Cor Pitius - Colegio Francés
Esporles Volei Club
Esporles Volei Club
Club Tennis Taula Portmany
Raul Palenzuela Ruiz
Antonio Amer Fiol

DNI/NIE/CIF
G07172174
G07172174
G07172174
G07165608
G07231848
G07231848
G07231848
G07293749
G07293749
G07485758
G07438286
G07456601
G07482284
G07540248
G07540248
G07450778
G07734676
G07166812
G07996523
G07996523
G57013336
G57013336
G57677239
34068143Z
44328240H

OBJECTE
Camp. Balears - Mens. Mahonesa 03.03.2012
Camp. Balears - Club Ciutadella 04.03.2012
Camp. Balears - Club Ciutadella 26.02.2012
Camp. Balears – Club Náutico Ibiza 09.03.2012
Fem. Autonómica Futbol 26.02.2012
Fem. Autonómica Futbol 11.12.2011
Fem. Autonómica Futbol 11.03.2012
Nacional Juvenil Futbol 04.03.2012
3era Div. Futbol 01.03.2012
3era Div. Futbol 01.03.2012
3era Div. Futbol 01.03.2012
Fem. Autonómica Futbol 04.03.2012
Nacional Juvenil Futbol 11.03.2012
Nacional Juvenil Futbol 10.03.2012
3era Div. Futbol 11.03.2012
Nacional Juvenil Futbol 01.03.2012
Fem. Autonómica Futbol 11.03.2012
1era Balear Fem. Voleibol 11.02.2012
1era Balear Fem. Voleibol 10.12.2011
1era Balear Fem. Voleibol 25.02.2012
1era Balear Masc. Volei 04.03.2012
1era Balear Fem. Voleibol 03.03.2012
2ona Nacional Tenis Taula 11.02.2012
Rally Isla de Menorca 02.03.2012
Rally Isla de Menorca 03.03.2012

Import (€)
298,00
104,00
104,00
178,00
1.602,00
2.160,00
1.513,00
1.602,00
1.602,00
1.602,00
1.602,00
1.513,00
1.513,00
1.602,00
1.602,00
2.160,00
1.424,00
890,00
979,00
801,00
712,00
1.246,00
234,63
608,88
284,50

—o—
Num. 8804
Resolució de denegació de subvencions de 30 d’abril de 2012 a l’empara de la Resolució núm. 26556 del conseller de Turisme i Esports de 21 de
desembre de 2011 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011) per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes
Balears per facilitar-los els desplaçaments per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius
Fets
1. Les persones i les entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució han presentat a la Conselleria de Turisme i Esports una sol·licitud de subvenció
per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
2. El Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports ha examinat les sol·licituds i hi ha desestimat l’atorgament de la subvenció, pels
motius que s’especifiquen en l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Fonaments de dret
1. L’article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació en
el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.
2. L’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 pel qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions de la Conselleria
de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre de 2003).
3. La Resolució del conseller de Turisme i Esports de 21 de desembre de 2011 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre de 2011).
4. La proposta de resolució de denegació del Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports de dia 16 d’abril de 2012.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Denegar la concessió d’una subvenció, per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials
dels diferents calendaris federatius, a les persones o entitats que figuren en el annex 1 d’aquesta Resolució, pels motius que igualment figuren en l’annex 1.
2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució – que exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Turisme i Esports
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar 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 des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 30 d’abril de 2012
El secretari general
Joaquín Legaza Cotayna
Resolució del Conseller de Turisme i Esports De Delegació de firma (BOIB núm. 111, de 21/07/2011)
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ANNEX
EXPEDIENTS DENEGATS
Sol·licitant
Federació Balear de Pesca i Casting
Club de Futbol Sant Rafael
Asociación Deportiva Base Esport Ibiza

DNI/NIE/CIF
G07302995
G07476831
G07763543

Objecte
VI Camp. Balears Mar Costa Damas 03.03.2012
3era Divisió Futbol 04.03.2012
VII Trofeo Bicicletas Sancho BTT 17.03.2012

Motiu
Sol·licitud fora de termini
Sol·licitud fora de termini
Sol·licitud fora de termini

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
Num. 8866
Resolució de la consellera de Salud, Família i Benestar Social de 2 de maig de 2012 per la qual se cita a termini les persones interessades en el
recurs contenciós administratiu de procediment ordinari núm. 546/2011, interposat per la Sra. Milagros Bertos Donaire
Fets
La Sra. Milagros Bertos Donaire ha interposat un recurs contenciós administratiu —actuacions núm. 546/2011, que se segueixen pel procediment ordinari a
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears— contra la Resolució del conseller de Salut i Consum de 24 de gener de
2011 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup auxiliar administratiu de la funció
administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 19, de 5 de febrer de 2011).
Fonaments de dret
1. L’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. L’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Por tot això, dict la següent
Resolució
1. Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu — actuacions núm. 546/2011, que se segueixen pel procediment ordinari a la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears— amb la finalitat que serveixi com a citació a termini a les persones interessades
per tal que es puguin personar com a demandades davant aquest Tribunal en el termini de nou dies des de la data de publicació d’aquesta resolució.
2. Comunicar a les persones interessades que si se personen fora del termini establert, se’ls considerarà com a part —sense que per això s’hagi de retrotreure ni interrompre el procediment— i que, si no se personen, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap altra notificació.
Palma, 2 de maig de 2012
La consellera de salud, família i benestar social
Carmen Castro Gandasegui

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
Num. 8950
Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 23 d’abril de 2012, per la qual s’estableixen mesures de control i regulació de la pesca
recreativa a la reserva marina de l’Illa del Toro.
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 28 de maig de 2004, per la qual s’estableix la reserva marina de l’illa del Toro, compresa entre es clot des
Moro, l’illa del Toro i cala Refeubetx, assenyala, en el seu article 2, que dins aquesta es podrà practicar la pesca recreativa des d’embarcació amb les condicions
reguladores establertes al punt 2 d’aquest article. Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 4 d’aquesta Ordre, la Direcció General de Pesca, actualment
Direcció General del Medi Rural i Marí, podrà establir anualment períodes de veda per a la pesca artesanal i recreativa i limitacions d’activitats per tal de preservar els recursos marins i pesquers en funció dels resultats del seguiment científic.
Actualment, com ja es va posar de manifest a la tercera reunió de la Comissió de Seguiment de les reserves, que va tenir lloc el 8 d’octubre de 2009, sembla
adequat complementar la regulació temporal de les vedes per a alguns ormeigs i limitar algunes modalitats de pesca recreativa.
Atès que l’àrea marina inclosa dins la reserva te un alt valor ecològic i pesquer per la diversitat d’hàbitats, de comunitats bentòniques i de peixos que hi podem
trobar, la qual cosa es posà de manifest en l’estudi realitzat per la Societat d’Història Natural de les Balears l’any 1994.
Atès que les poblacions d’anfós Epinephelus marginatus i d’anfós llis Epinephelus costae es reprodueixen dins d’aquesta zona; atès que són abundants les
espècies objectiu tant de la pesca recreativa com de la pesca professional, la protecció de les quals es vol incrementar, tal com demostren els resultats dels estudis
que realitza la Direcció General de Medi Rural i Marí des de 2006 i que van ser exposats a la tercera Comissió de Seguiment.
Atès que els fons i espècies d’aquesta reserva marina tenen un gran atractiu per al busseig recreatiu i que el desenvolupament d’aquesta activitat no està
exempta de risc si a la mateixa àrea hi conflueixen activitats com la pesca de curricà i volantí.
Per tot això, en virtut de les competències per establir mesures de control i regulació atribuïdes a la Direcció General de Medi Rural i Marí per l’ordre de creació de la reserva ja mencionada, un cop escoltada la Comissió de Seguiment i revisada la proposta de regulació amb els sectors afectats, dict la següent

RESOLUCIÓ

