14

BOIB

Num. 152

i amb NIF ____________________
Pel que fa a la sol·licitud d’ajuda per fomentar l’associacionisme de pares i
mares d’alumnes (APIMA) i d’alumnes (AA), corresponents a l’exercici del
curs 2006/2007,

Declar sota jurament que :

09-10-2007

Direcció General, http://dgplacen.caib.es), han de ser enviades a la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius (C/ del Capità Salom, 29 4t planta),
o bé al fax 971.78.46.25.
Cinquè.- Aquesta Instrucció es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
El director general de Planificació i Centres Educatius
Miquel Martorell Mas

( ) No percep cap altra ajuda per a la realització de les despeses de funcionament objecte de subvenció d’altres institucions públiques o privades.
( )Percep ajudes per les despeses de................................................................
la quantitat de …….......… €, de l’entitat...........................................................

Palma, 4 d’octubre de 2007

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

_____________________________, _______ de _______________de 2007

Vist i plau
President/a

Secretari/ària

—o—
Num. 19119
Instrucció 1/2007 del director general de Planificació i Centres
Educatius per a la renovació dels consells escolars de centres
públics i centres docents concertats
En aquests moments, els centres docents de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que renovaren els consells escolars durant el curs 2005-2006, tenen
part dels seus membres que han acabat el seu mandat, segons la normativa
vigent.
En compliment dels reglaments orgànics que en regeixen el funcionament
i les ordres o disposicions que les desenvolupen, han d’iniciar el seu procés de
renovació. També iniciaran el procés d’elecció de membres del consell escolar
els centres de nova creació.
Actualment és necessari tenir present en referència al règim jurídic del
consell escolar dels centres docents, el que preveu la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació, en la secció primera del capítol III del títol V, i de forma
especial, les competències que s’hi atribueixen a l’article 127 de l’esmentada
Llei orgànica.
Per tot això, a l’objecte d’unificar criteris i resoldre els dubtes que puguin
sorgir de la interpretació de la Llei orgànica pel que fa a aquesta matèria, de conformitat amb el que estableix l’article 21.2 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, dict la següent
Instrucció
Primer.- Els centres docents públics i concertats d’aquesta comunitat, que
tinguin prevista la renovació dels seus consells escolars, així com també els centres de nova creació, iniciaran el procés electoral amb subjecció amb el que disposen l’Ordre de 18 d’octubre de 2002 per als centres de règim especial (BOIB,
núm. 129, de 26 d’octubre de 2002), i les Ordres de 21 d’octubre de 2002 per
als centres d’educació infantil, primària, secundària i d’educació especial, per
als centres docents concertats i per als centres d’educació d’adults (BOIB, núm.
129, de 26 d’octubre de 2002), i les instruccions que s’hi desenvolupen. Sense
perjudici d’això i de conformitat amb allò que estableix l’article 126.5 de la Llei
orgànica d’educació, els alumnes podran ser elegits membres del consell escolar a partir del primer curs d’ESO. No obstant això, els alumnes de primer i
segon curs d’aquest ensenyament no podran participar en la selecció o cessament del director.
Segon.- El consell escolar constituït es renova per meitats cada dos anys,
de conformitat amb la normativa vigent.
Tercer.- De conformitat amb la vigent Llei orgànica d’educació els consells escolars dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, tenen i exerceixen les competències previstes a l’article 127 de la susdita Llei.
Quart.- Les actes de l’elecció dels representants i de la constitució del consell escolar, així com l’annex III o IV (que trobaran a la pàgina web d’aquesta

Num. 18957
Resolució del Conseller de Medi Ambient per la qual es declara
la finca ‘Capocorb d’en Munar’ amb la qualificació cinegètica
de caça controlada.
La finca Capocorb d’en Munar, situada al terme municipal de Llucmajor
esta llogada per la propietat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
aquestes moments són terrenys de aprofitament cinegètic comú, i per raons de
realitzar-se activitats cinegètiques puntuals i de natura diversa, es convenient
canviar la seva qualificació cinegètica.
Vista la proposta del servei de Caça, amb data 16 de maig de 2007, amb
motiu de que aquest terrenys d’aprofitament cinegètic comú passin al règim de
caça controlada i, l’ aprovació d’aquella per part del Consell Balear de Caça,
amb data 31 de maig de 2007.
D’acord amb els articles 18 de la llei de caça, de 12 d’abril de 2006.
I d’acord amb les facultats que ten atribuïdes,
RESOLC
1.- Declarar la finca Capocorb d’en Munar com a terrenys sotmesos al
règim de caça controlada.
2.- Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al
BOIB.
El Conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt Vert
Palma, 18 de setembre de 2007

—o—
Num. 18690
Acord de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre l’Avaluació
d’Impacte Ambiental del projecte parc fotovoltaic Ses
Quarterades, Ciutadella (11267/07)
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’Annex I de la llei
11/2006 de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears,
us comuniquem que la Comissió Permanent de 31 de juliol de 2007.
atès
Que la parcel·la on s’ubica la instal·lació presenta una superfície de
14.2Ha, de les que s’afectaran 5.08Ha amb el projecte.
Que es projecta la instal·lació d’una planta fotovoltaica de 870kW de
capacitat, i s’estima l’energia anual a transferir en 1.229.795kWh, amb un funcionament de 1.527 hores nominals previstes.
Que la parcel·la es troba qualificada com a Sòl Rústic General, no presenta afeccions de cap tipus d’APR, ni pel seu interior discorre cap curs fluvial.
Que la parcel·la disposa d’accés rodat que permet la implantació i explotació de la planta sense necessitat de realitzar un nou viari, així com d’una línia
elèctrica d’alta tensió, la qual evacuaria l’energia elèctrica generada a la planta,
sense necessitat de noves esteses.
Que l’actuació projectada s’ubica dins la zona qualificada d’ús extensiu,
per la qual cosa es considera adient que es garanteixi l’activitat agrícola a la
resta de la finca.
Que la fossa sèptica hauria de permetre la reutilització per a rec de les
aigües residuals i abocant a un dipòsit d’emmagatzematge on també s’emmagatzemessin les aigües pluvials.

