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Num. 155

16-10-2007

al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent
RESOLUCIÓ
Publicar el nomenament de la senyora Catalina Amengual Antich, personal eventual de la Conselleria de Presidència, per a l’ocupació del lloc de feina de
secretària d’aquesta conselleria.
Palma, 8 d’octubre de 2007
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 19582
Acord del Consell de Govern de 5 d’octubre, pel qual es declara l’urgent ocupació del bens afectats per l’expedient expropiatori del camí d’accés
a Algaiarens i dels terrenys necessaris per ubicar dos aparcaments a l’àrea natural d’especial interès ME-2 La Vall, al terme municipal de
Ciutadella.
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta del, conseller de Presidència en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2007, adopta entre altres l’acord
següent:
‘Primer. Als efectes que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, declarar la urgència per a l’expropiació del camí d’accés a Algaiarens i dels
terrenys necessaris per ubicar dos aparcaments a l’àrea natural d’especial interès ME.2 la Vall, al terme municipal de Ciutadella.
Els terrenys i les persones afectades s’enumeren a l’annex adjunt.
Segon. La urgència de l’ocupació es fonamenta en els documents presentats pel Consell Insular de Menorca i en l’informe emès per l’Assessoria Jurídica de
la Conselleria d’Interior, que considera procedent la declaració d’urgència del Consell de Govern de les Illes Balears perquè, ames de estar previst a l’article 15 del
Pla especial de l’ANEI Me-2, la Vall, aprovat per Acord de la Ponència Tècnica i de la Comissió Insular d’Urbanisme del Consell Insular de Menorca de dia 16 de
juny de 2003, i de conformitat amb l’informe emes pel biòleg de dita Institució, «hi concorren i queden acreditades documentalment circumstàncies excepcionals,
com ara la necessitat de resoldre com més aviat millor els problemes que comporta la forta pressió de la circulació pels camins que condueixen cap a les cales,
especialment durant la temporada d’estiu, així com l’estacionament incontrolat de vehicles a zones declarades com d’alt nivell de protecció per la Llei d’espais
naturals, les quals actualment reben un fort impacte ambiental i paisatgístic, tot això amb la finalitat d’evitar la degradació del medi ambient per l’impacte que
aquesta situació insostenible provoca sobre la geomorfologia i la flora d’aquestes zones naturals protegides.»
Tercer. Fer constar que durant el període d’informació pública al qual va ser sotmès el projecte d’obres relatiu a la declaració de la urgència es varen presentar dues al·legacions relativa a aquesta sol·licitud de declaració d’urgent ocupació, que varen ser resoltes en sentit denegatori la Comissió de Govern del Consell
Insular de Menorca de dia 20 de febrer de 2006.
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 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 en el termini de dos mesos comptadors des
de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació. No obstant això, poden interposar-n’hi qualsevol altre.
ANNEX
Llista de persones afectades per l’expedient expropiatori del camí d’accés a Algaiarens i dels terrenys necessaris per ubicar dos aparcaments a l’àrea natural
d’especial interès ME-2 la Vall, al terme municipal de Ciutadella

Finca
1
2

Pol.
6i7
7i8

Par.
12 i 2
3i1

Titular
Domicili
Població
Sra. Ignacia i Sr. Carlos De Salort i de Olives
Plaça des Born, núm. 9
Ciutadella
Srs. Ricardo i Jaime Squella Martorell. Sres.
Josefa i Angela Squella Martorell i Sra. Mercedes
Squella Manso
C/ de Sant Sebastià núm. 18 Ciutadella

CP
07760

m²
1.200

07760

21.968

Palma, 8 d’octubre de 2007
El Secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 19468
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 3 d’octubre de 2007, en referència a la tipologia dels instituts d’ensenyaments de secundària
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Fets

BOIB

Num. 155

1. El 22 de març de 2007, el conseller d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears va dictar una resolució en referència a la tipologia dels instituts
d’ensenyament de secundària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB, núm. 47, de 29 de març).
2. A l’esmentada Resolució s’ha detectat una errada al punt d) de l’apartat primer, quant a la definició dels centres de tipus D, que només es refereix als
centres que comptin amb un nombre inferior de 16 grups, de manera que els
centres que compten amb 16 grups no estan inclosos.
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Resolució
1. S’estableix la convocatòria de la concessió de la distinció Cornelius
Atticvs 2007 per a aquelles persones que han dedicat la seva vida a la pràctica
i/o a la promoció de l’esport en l’àmbit de les Illes Balears.
2. S’estableix un termini de presentació de les candidatures de 30 dies
comptadors a partir de la publicació d’aquesta Resolució (que tindrà efectes el
mateix dia que es publiqui al BOIB), per tal que la Conselleria d’Esports i
Joventut en pugui preparar la proposta que ha d’aprovar el Consell de Govern.

Fonaments de dret
1. L’article 56 i els concordants de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, i per tal de completar la classificació de l’esmentada tipologia d’instituts, dict la següent
Resolució
1. Modificar el punt d) de l’apartat primer de la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura en el sentit que s’indica a continuació.
On diu:
d) Tipus D: centres que comptin amb un nombre inferior a 16 grups.

3. Poden presentar candidatures: els consells insulars o els organismes
autònoms creats per aquests que tinguin atribuïda competència en matèria
esportiva, les federacions esportives, els ajuntaments, els clubs i les entitats
esportives reconeguts i registrats degudament.
Qualsevol candidatura ha de contenir, a més de les dades de la persona o
de les persones candidates, els currículums esportius, avalats, i la justificació de
la raó per la qual es presenta l’opció a la distinció a una vida dedicada a l’esport.
4. La distinció es pot atorgar a títol pòstum.
5. Per decidir-ne quina proposta pot trametre la Conselleria d’Esports i
Joventut al Consell de Govern, s’ha de constituir el jurat corresponent, integrat
per representants de les institucions i dels mitjans de comunicació de l’àmbit de
les Illes Balears.

Ha de dir:
d) Tipus D: centres que comptin amb un nombre igual o inferior a 16
grups.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Aquesta Resolució comença a vigir en el moment de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El jurat s’ha de reunir per estudiar les candidatures i elaborar l’acta de l’acord adoptat de presentació de propostes a la Conselleria d’Esports i Joventut,
la qual l’ha de trametre, amb el seu informe, al Consell de Govern.
6. La concessió de la distinció i la composició del jurat s’han d’ajustar al
Reglament.
7. Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Interposició de recursos
Palma, 8 d’octubre de 2007
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i 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 comptadors des de l’endemà de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 3 d’octubre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA D'ESPORTS I JOVENTUT
Num. 19616
Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 8 d’octubre de
2007 per la qual s’estableix la convocatòria de la concessió de la
distinció Cornelius Atticvs 2007 a una vida dedicada a l’esport de
les Illes Balears
Atès el que disposa l’article 1 del Decret 22/1996, de 15 de febrer, pel qual
es crea la distinció Cornelius Atticvs a una vida dedicada a l’esport de les Illes
Balears, atès el que estableix la disposició final primera, per tal de poder-ne presentar al Consell de Govern les propostes adients, i d’acord amb el que estipulen els articles 2 i 3, dict la següent

El conseller d’Esports i Joventut
Mateu Cañellas Martorell

Annex 1
Reglament de la distinció Cornelius Atticvs
1. La distinció Cornelius Atticvs es destina a reconèixer i a premiar els
mèrits de les persones físiques que, en l’àmbit de les Illes Balears, han dedicat
la seva vida a l’esport, atesos els requisits següents:
a) Haver participat en el desenvolupament esportiu de les Illes Balears,
com a esportista, dirigent, tècnic o en alguna altra funció directament implicada
en la promoció de l’esport.
b) Haver dedicat un temps superior als 25 anys al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, llevat de les excepcions que hi pugui haver per causes
extraordinàries.
c) No haver incorregut en sancions disciplinàries d’inhabilitació.
d) Haver desenvolupat la seva activitat per a l’esport de les Illes Balears i
en l’àmbit balear o des de l’esport balear, per a l’evolució esportiva de les Illes
Balears.
2. La distinció consisteix en un diploma acreditatiu i una reproducció de
la troballa arqueològica de la lauda sepulcral de Cornelius Atticvs, que es troba
a la Secció Monogràfica de Pollentia (Alcúdia), del Museu de Mallorca.
3. La distinció la concedeix el Govern de les Illes Balears, a proposta de
la Conselleria d’Esports i Joventut, amb l’acord del Consell de Govern. La iniciativa de la proposta pot ser de la mateixa Conselleria d’Esports i Joventut o
d’aquesta a proposta dels consells insulars o dels organismes autònoms creats
per aquests que tinguin atribuïda competència en matèria esportiva, de les federacions esportives, dels ajuntaments, dels clubs o de les entitats esportives reconeguts degudament.
4. Com a òrgan que ha d’informar i valorar les propostes, s’estableix un
jurat que estarà compost de la manera següent:

