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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 535
Resolució relativa al recurs potestatiu de reposició interposat pel
Sr. Richard Lang contra la liquidació nº 392/2, de taxes generades durant l’any 2001, per l’embarcació “Dikkie” atracada al
Reial Club Nàutic del Port de Pollença (Tarifa G-5).
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ha participat en aquestes activitats ha de:(…)”
Ha de dir:
“El professorat que imparteix ensenyament de formació professional, professors de música i arts escèniques i professorat d’arts plàstiques i disseny que
ha participat en aquestes activitats ha de:”
Palma, 13 de gener de 2004
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
Atès que no ha estat possible dur a terme la notificació personal pels mitjans legalment establerts, d’acord amb allò previst a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, es notifica al Sr. Richard Lang que, en relació al recurs
potestatiu de reposició interposat per ell mateix contra la liquidació nº 392/2, de
taxes generades durant l’any 2001, per l’embarcació “Dikkie”, atracada al Reial
Club Nàutic del Port de Pollença (tarifa G-5), el Director General de Litoral, en
data 14 de març de 2003 ha dictat la següent proposta de resolució:
Primer.- Desestimar el recurs potestatiu de reposició en via econòmicaadministrativa interposat pel Sr. Richard Lang contra la liquidació 392/2, relativa a taxes generades (Tarifa G-5), durant l’any 2.001, per l’embarcació “DIKKIE”, atracada al Reial Club Nàutic del Port de Pollença.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interesat, fent-li saber que contra la mateixa pot interposar reclamació econòmica-administrativa davant la
Junta Superior d’Hisenda en el termini de quinze dies contadors des del dia
següent al de la seva notificació.
Palma, 7 de gener de 2004
El Director General de Ports
Cristóbal Huguet Sintes

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 527
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 13 de gener de 2004,
de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el
reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari.
Per tal d’adequar a algunes situacions no previstes l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8, de 17-01-2002) (Correcció d’errades de 22 de gener. BOIB
núm. 14, de 31-01-2002), i a efectes de donar cobertura jurídica autonòmica a
les disposicions vigents, sembla convenient modificar els articles 22 i 40 de
l’esmentada Ordre i de la seva correcció de 2 de maig de 2002. A proposta de la
directora general d’Ordenació i Innovació, dict la següent
ORDRE
Es modifica l’article 22 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement
de la formació permanent del professorat no universitari amb l’addició de l’apartat següent:
e) Al personal docent que realitza tasques a la Conselleria d’Educació i
Cultura no inclòs en l’apartat anterior i al que ocupa places en la administració
de la CAIB, relacionades amb treballs educatius, li seran reconeguts, per les funcions realitzades en el seu lloc de feina, dos crèdits de formació per cada curs
complet de serveis efectius. La Direcció General d’Ordenació i Innovació emetrà els certificats a petició dels interessats.
Es modifica l’article 40 de la correcció del dia 2 de maig de 2002, on diu:
“El professorat que imparteix ensenyament de formació professional que

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 457
Notificació de resolució d'expedient de sol·licitud d'autorització
d'instal·lacions temporals a un bar en zona de servitud de la Llei
de Costes.
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de la resolució de l'expedient de sol·licitud d'autorització d'instal·lacions
temporals a un bar en zona de servitud de la Llei de Costes i atès que no hi ha
constància en els expedients de la seva recepció per les persones interessades,
d'acord amb el que disposa 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, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present
anunci, es posa en coneixement de les persones que s'indiquen a continuació,
que la Cap de Negociat I de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral
d'aquesta Conselleria ha notificat resolució de l'expedient de sol·licitud d'autorització d'instal·lacions temporals a un bar en zona de servitud de la Llei de
Costes, comunicant-los que contra aquesta, que no exhaureix la via administrativa, podran interposar recurs d'alçada davant l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, en el termini d'un mes a contar des de la notificació de la present resolució, sense perjudici d'interposar qualsevol altre que estimin pertinents.
Els expedients es troben a la seva disposició a la Conselleria de Medi
Ambient, situada a Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33 de Palma de Mallorca,
de 9 a 14 hores.
Núm. Exp.: 146/00-A
Promotor: Kanya Sunset Cafè, S.L.
Data de la resolució: 14 d'octubre de 2003
Article i norma aplicable: art. 59.5 Llei 30/1992
Palma a 12 de gener de 2004.
La Cap de Negociat I de la Direcció General
de Qualitat Ambiental i Litoral
Núria Perea Pau

—o—
Num. 459
Notificació de requeriment de documentació d'expedient de
sol·licitud d'autorització per a la realització d'obres de reparació
i millora a un bar en zona de servitud de la Llei de Costes.
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal del requeriment de documentació d'expedient de sol·licitud d'autorització
per a realitzar obres de reparació i millora a un bar en zona de servitud de la Llei
de Costes i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva recepció per
les persones interessades, d'acord amb el que disposa 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, pel present anunci, es posa en
coneixement de les persones que s'indiquen a continuació, que la Cap de
Negociat I de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral d'aquesta
Conselleria, ha dictat requeriment de documentació d'expedient de sol·licitud
d'autorització per a realitzar obres de reparació i millora a un bar en zona de servitud de la Llei de Costes, comunicant-los que, si no l'aporten en el termini de

