
La Secretària de l’expedient
Alicia Mª Pérez Noguera

Palma, 22 d’abril de 2009
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Num. 9198
Notificació per edicte de la resolució dictada per la consellera
executiva del Territori del Consell Insular de Mallorca de dia 9
de febrer de 2009, en relació a l’expedient per a la legalització
d’un habitatge unifamiliar aïllat existent al polígon 4, parcel·les
7-8-9-115, del municipi de Costitx

De conformitat amb el disposat a l’article 59.5 de la Llei 30/92, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
a causa de la impossibilitat de practicar notificació personal a la Sra. Sonia
Hidalgo com representant del Sr. Johannes Roodbeen, de la següent resolució en
el present expedient que es relaciona a continuació, es procedeix mitjançant
aquest edicte a la seva formal notificació.

La consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca, amb
data 9 de febrer de 2009 ha dictat la Resolució que es transcriu literalment:

«RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA EXECUTIVA. Vist el projecte
promogut pel Sr. JOHANNES ROODBEEN per a la legalització d’una amplia-
ció d’un habitatge unifamiliar aïllat existent al POLIGON 4, PARCEL·LES, 7-
8-9-115, sòl rústic del terme municipal de COSTITX, i d’acord amb l’informe
dels Serveis Tècnics d’Urbanisme d’aquest departament de Territori.

Atenent a les competències atribuïdes a la consellera executiva de
Territori per Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de data 17
de juliol de 2007 (BOIB núm. 111 Ext., de 20 de juliol de 2007), RESOLC

Declarar la INCOMPETÈNCIA d’aquest Consell Insular en la resolució
de l’assumpte atès que les obres de què es tracta no suposen la construcció d’un
nou habitatge, sinó l’ampliació d’un habitatge existent, el qual s’ajusta als cri-
teris de règim d’habitatges existents previst a la norma 28 del Pla Territorial
Insular de Mallorca i a la Disposició Transitòria Segona, punt segon de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears i per tant no requereix
de la tramitació de l’article 36 de l’esmentada Llei».

Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot inter-
posar, el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca,
dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de publicació de
la present notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca, 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 interpo-
sició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).

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 administra-
tiu comú.

La Secretaria Tècnica del departament de Territori del Consell de Mallorca
Maria Antònia Ferrari Plana

Palma, 17 de abril del 2009
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Num. 9229
Obertura del període d’exposició pública de l’acord de modifica-
ció de l’article sisè del Decret autonòmic 37/1986, de 17 d’abril,
pel qual s’aprova l’organització de regim jurídic del servei d’ins-
pecció tècnica de vehicles a Mallorca en relació al nombre
màxim de línies d’inspecció a una estació d’inspecció tècnica de
vehicles de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca de dia 2 d’abril de 2008 va adoptar el
següent ACORD:

‘Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article sisè del Decret

autonòmic 37/1986, de 17 d’abril, pel qual s’aprova l’organització de regim jurí-
dic del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Mallorca, en relació al nombre
màxim de línies d’inspecció a una estació d’inspecció tècnica de vehicles de
Mallorca, en els termes que es contenen a continuació:

article 6è. ‘... en qualsevol cas les estacions han de tenir, com a màxim, sis
línies...’

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el present Acord
provisional s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Consell de
Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi de que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

Tercer.- Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, i també en un diari dels de major difusió de la Comunitat
Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de l’endemà del dia de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart.- Una vegada transcorregut el període d’exposició pública i d’au-
diència als interessats i contestades les al·legacions i reclamacions presentades,
se sotmetrà a consulta del Consell Consultiu per que emeti el seu dictamen.

Cinquè.- Aquest Acord aprovatori serà elevat a definitiu pel Ple del
Consell de Mallorca. La modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de
l’acord definitiu de modificació de l’article sisè del Decret  37/1986, de 17 d’a-
bril, pel qual s’aprova l’organització de regim jurídic del servei d’inspecció tèc-
nica de vehicles a Mallorca i serà d’aplicació a partir dels 20 dies de la seva
publicació.’

En execució d’aquest acord s’obre un període d’exposició pública de tren-
ta dies hàbils a comptar des de la data de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

El Secretari General
Jeroni Miquel Mas Rigo

Palma, 20 d’abril de 2009
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Formentera
Num. 9231

Bases reguladores per l’otorgament de llicències anuals per a la
pesca submarina a Formentera

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió cele-
brada el 14 d’abril de 2009, aprovà les bases reguladores per l’atorgament de lli-
cències anuals de pesca submarina a Formentera, de conformitat amb les
següents:

‘ BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
ANUALS PER A LA PESCA SUBMARINA A LES ZONES DELIMITADES
PER LA RESOLUCIÓ DE 12 DE MARÇ DE 2009 (Publicada al BOIB núm.
45 de data 25 de març de 2009), DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA
I PESCA DEL GOVERN BALEAR A FORMENTERA’

1.OBJECTE
Constitueix l’objecte de les presents bases regular el procediment per a

l’atorgament de 20 llicències anuals per a la pesca submarina a Formentera,
exercici 2009, en compliment de la Resolució de la Conselleria d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de 12 de març de 2009 per la qual s’estableixen mesures
complementàries de regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de
Formentera.

2.NATURALESA JURÍDICA
La pràctica de la pesca submarina requereix la prèvia obtenció de la

corresponent llicència, en virtut del que disposen el Decret 69/1999, de 4 de
juny, que regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipè-
lag balear, modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril, i l’Ordre MAPA, de 26
de febrer de 1999, per la qual s’estableixen les normes que regulen la pesca
marítima recreativa. A més, l’article 4 de la Resolució de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 12 de març de 2009 per la qual s’estableixen mesures
complementàries de regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de
Formentera, indica que, per practicar la pesca submarina en les aigües interiors
de Formentera on aquesta activitat és permesa es necessita una altra llicència
específica, la qual, en un nombre màxim anual de 20, ha de ser lliurada pel
Consell Insular de Formentera

Per tot això, procedeix ara regular el procediment per a l’obtenció de la
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corresponent llicència de pesca submarina a les zones delimitades a Formentera
per l’exercici de la pesca submarina. 

3.VIGÈNCIA
La vigència de la llicència serà fins 31/12/2009. La seva duració estarà

condicionada a la vigència de la llicència de pesca submarina.

4.CONDICIONS GENERALS DE LA LLICÈNCIA
·El titular de la llicència estarà habilitat per la practica de la pesca subma-

rina en els termes que estableixi la normativa aplicable.
·La llicència és personal i intransferible. Aquesta autorització ha de ser

aportada i exhibida a requeriment del serveis d’inspecció del Consell que així
ho sol·licitin, així com la resta d’administracions competents en la matèria.

·L’adjudicatari haurà de respectar l’objecte de la llicència.

5.FACULTATS DEL CONSELL
·El Consell es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes. 
·La vigència de les bases ve definida en el temps per la seva estacionali-

tat aplicable a un any de duració.

6.CAPACITAT PER CONCÒRRER
Estan facultats per participar en aquesta convocatòria totes aquelles per-

sones físiques que acreditin estar en possessió de la llicència de pesca submari-
na (majors de 16 anys amb llicencia federativa) i de la llicència federativa de la
Federació Balear d’Activitats Subaquàtiques, ambdues en vigor.

Per a la concessió de la llicència corresponent serà requisit imprescindible
que el sol·licitant no tingui pendents d’abonament, deutes per sancions imposa-
des, en matèria de protecció de recursos marítim-pesquers, per resolució que
esgota la via administrativa, ni haver sigut sancionat en matèria de pesca a les
Illes Balears en els darrers 3 anys.. Així com aportar certificat d’empadronament
a l’illa de Formentera.

7.TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds i la documentació per prendre part en la convocatòria es

podrà presentar en el pla de 15 dies naturals a partir de la seva publicació al
BOIB, a les oficines següents:

REGISTRE GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTE-
RA

Pl. Constitució nº1 
07860 Sant Francesc de Formentera
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

o en qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

8.DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA SOL·LICITUD
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
- Sol·licitud en imprès segons formulari en annex I
- Llicència de pesca submarina en vigor
- Llicència federativa en vigor
- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del sol·licitant
- Certificat d’empadronament a Formentera 
- Declaració de responsabilitat de no haver estat sancionat en matèria

de pesca.

9.OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Les bases de la convocatòria i el model de sol·licitud estaran disponibles

al portal web del consell www.formentera.es

Per més informació es pot contactar amb:
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça
Consell Insular de Formentera
De dilluns a divendres de 8h a 15h
pesca@formentera.es 971 321087 (Ext.8)

10.PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

10.1 Esmena de deficiències. 
Una vegada exhaurit el termini de presentació, d’acord amb el previst a

l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (modificada per la Llei 4/99 de
13 de gener), s’obrirà un termini d’esmena de deficiències per a aquells sol·lici-
tants que no hagin acreditat suficientment el compliment dels requisits, que
començarà a partir de l’exposició pública en el tauler d’anuncis del Consell
Insular dels interessats que es trobin en aquest cas.

10.2 Sistema de selecció.
Per l’atorgament de les llicencies de pesca submarina s’estarà a la prela-

ció segons rigorós ordre d’entrada al registre general del Consell Insular de
Formentera. 

11.EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA

La llicència, en tot cas, s’extingirà per les següents causes:

·Per transcurs del termini de vigència.
·Per caducitat de la llicència de pesca submarina.
·Per renúncia del titular.
·Per revocació de la llicència.
·Per resolució judicial.

12.PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades

de caràcter personal les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat
del Registre de documents del Consell, així com poden ser objecte d’inclusió en
altres fitxers automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, exis-
teix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat al
Registre General d’entrada del Consell Insular de Formentera.

13.RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les llicències atorgades es podran passar a recollir per la Conselleria

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell Insular de Formentera.

Annex I
Model de sol·licitud

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA SUBMARINA A AIGÜES INTERIORS DE
FORMENTERA

SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
DNI, NIE o passaport:                            Data de naixement:
Adreça de notificació:
Localitat:                                    Codi postal:          Municipi:
Telèfon:                                       Fax: Adreça electrònica:
Totes les dades que conté aquesta sol·licitud queden protegides en aplicació de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

TUTOR/A (EN EL CAS DE SOL·LICITANTS MENORS DE 18 ANYS)
Nom i llinatges:
DNI, NIE o passaport:                      Data de naixement:
Autorització:
[rúbrica]

EXPÒS:
1.Que conec el contingut de l’article 4 del Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regu-
la la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear, modificat pel
Decret 61/2002, de 19 d’abril, normativa per la qual es regula la llicència de pesca sub-
marina a les Illes Balears.

2.Que conec el contingut de la Resolució de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del
Govern Balear de data 12 de març de 2009 per la qual s’estableixen mesures complemen-
tàries de regulació de la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera.

3.Que complesc els requisits establerts per obtenir la llicència de pesca submarina, cosa
que acredito amb la documentació adjunta.

SOL·LICIT:

Que se’m concedeixi la llicència de pesca submarina a les aigües interiors de Formentera.

Formentera, ... d ........................... de 20.......
[rúbrica]

Documents adjunts (senyaleu amb una X):
(   )   Fotocòpia del DNI, del NIE o del passaport: sol·licitant.
(   )   Fotocòpia del DNI, del NIE o del passaport: tutor/a (si escau).
(   )   Fotocòpia de la llicència submarina en vigor.
(   )   Certificat d’empadronament
(   ) Declaració Jurada de no estar sotmet a cap expedient d’infracció en matèria de pesca.
(   )   Fotocòpia de la llicència federativa en vigor.

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Annex II
Model de declaració Jurada

En/Na.....................................................amb domicili a..............................................
de.............................CP..........Tel.........................i amb DNI......................................

DECLARA:
(   )  No tenir pendent d’abonament deutes per sancions imposades en matèria de
protecció de recursos marítim-pesquers.
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(   )  No haver segut sancionat en matèria de pesca a les Illes Balears en els dar-
rers 3 anys.

Signatura,

Formentera, ................... de ............................ de 200_

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

El President,
Jaume Ferrer Ribas

Formentera, 14 d’abril de 2009.

— o —

Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 9190

Aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones para
adaptar los museos o las colecciones museográficas de las enti-
dades de administración local de Mallorca o de sus organismos
públicos a la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas
Baleares y las bases que la rigen

La vicepresidenta i consejera ejecutiva del Departamento de Cultura y
Patrimonio ha dictado el 23 de abril de 2009 la siguiente resolución que trans-
cribo, literalmente, a continuació: 

‘1. Aprobar el expediente 3/09 correspondiente a las bases y a la convo-
catoria de subvenciones  para adaptar los museos o colecciones museográficas
de las entidades de administración local de Mallorca o de sus organismos públi-
cos a la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas Baleares, y las bases
que la rigen.

2. Autorizar un gasto de 30.000,00 € a cargo de la partida 20.45130.46201
(RC núm. de ordenado 2009/3893) correspondiente a la convocatoria mencio-
nada en el punto anterior.

3. Aprobar la convocatòria mencionada y les bases adjuntas que la han de
regir.  

4. Ordenar su publicació en el BOIB.’

Contra la resolución de la convocatoria, las entidades de administración
local o los organismos que dependen pueden alternativamente:

a) Requerir al Consejo de Mallorca, en el plazo de 2 meses contadores
desde su publicación en el BOIB, para que lo anule si considera que infringe el
ordenamiento jurídico.

Si el Consejo de Mallorca no contesta el requerimiento, dentro del mes
siguiente al de su recepción, o lo hace en sentido negativo, la entidad puede
interponer el recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tadores desde el día siguiente al de vencer el plazo del requerimiento, en el pri-
mer caso, o desde el día siguiente al de haber recibido la comunicación negati-
va del Consejo, en el segundo.

b) Interponer el recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos
meses, contadores desde el día siguiente de la publicación de la resolución en el
BOIB.

No obstante el anterior, se puede ejercitar, si es el caso, cualquier otro
recurso que se estime pertinente. Todo eso de conformidad con la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

La jefa del Servicio Jurídico Administrativo
(Por delegación de competencias de la Secretaría General)

(Por substitución)
Margalida Sbert Casasayas

Palma, 23 d’abril de 2009

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES (2009) PARA
ADAPTAR LOS MUSEOS O LAS COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS DE

LAS ENTIDADES DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE MALLORCA O DE
SUS ORGANISMOS PÚBLICOS A LA LEY 4/2003, DE 26 DE MARZO, DE
MUSEOS DE LAS ISLAS BALEARES

Bases

Primera. Finalidades

El Parlamento de las Islas Baleares aprobó, el 26 de marzo de 2003, la Ley
4/2003 de museos de las Islas Baleares (publicada en el BOIB nº. 44, de 3 de
abril de 2006) Esta ley tiene el objetivo de ordenar y regular la actividad muse-
ística de las Islas Baleares, vista su relevancia en el conocimiento y el desarro-
llo social y cultural, con la finalidad de conseguir una oferta cultural ordenada
y racional al servicio de la sociedad.

El Consejo de Mallorca, en el ejercicio de las competencias que tiene atri-
buidas en el fomento y la promoción de infraestructuras culturales, ha promovi-
do, desde el año 2003, una línea de subvenciones que tenía por finalidad la cre-
ación y modernización de los equipamientos de archivos, bibliotecas y museos.
Posteriormente, vistos los requisitos que tenían que reunir los museos o las
colecciones museográficas de las Islas Baleares para obtener el reconocimiento
legal, de acuerdo con la nueva ley, se amplió el objeto de las subvenciones para
museos: mejoras en el inmueble (restauraciones, eliminación de barreras arqui-
tectónicas, adecuación de espacios, etc.), instalación de medidas de seguridad
adecuadas y suficientes para el fondo y mejoras en la iluminación de las salas y
las vitrinas.

La disposición transitoria segunda de la ley preveía que, en el plazo de 3
años desde su publicación, todos los museos y las colecciones museográficas se
tenían que adaptar al texto legal.  El Parlamento, mediante la Ley 9/2006, de 17
de julio, prolongó este plazo hasta 6 años.  Por eso, y visto el análisis de los
resultados de la convocatoria de equipamientos de estos últimos años, el
Departamento de Cultura y Patrimonio publica esta nueva convocatoria, com-
plementaria de la anterior, para ayudar a los museos y las colecciones de
Mallorca a adaptarse a la Ley 4/2003.

En este sentido, las presentes subvenciones cubrirán aspectos exigidos por
la ley que ahora se encuentran desatendidos y que son primordiales en la ges-
tión museística: el plan director del museo y el inventario del fondo o la colec-
ción.

Segunda. Objeto

Se pueden acoger a esta convocatoria de subvenciones las solicitudes
correspondientes a los museos y colecciones museográficas de Mallorca, que
tengan por objeto, llevar a cabo, del 1 de enero al 31 de octubre de 2009, los pro-
yectos culturales siguientes, elaborados y firmados por un técnico calificado:

- Redacción total o parcial del plan director del museo
- Elaboración del inventario del fondo del museo o de la colección

museográfica

No obstante, se tiene que precisar que sólo son objeto de esta convocato-
ria los museos y las colecciones museográficas de Mallorca que había antes de
la entrada en vigor de la Ley4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Islas
Baleares, es decir, el 4 de abril de 2003, y los que legalmente se hayan consti-
tuido con posterioridad.

Quedan excluídos los proyectos  que sean objeto de subvenciones nomi-
nativas. 

A los efectos de esta convocatoria, se definen los siguientes conceptos:

a) Museo y colección museográfica: el concepto que establece la Ley
4/2003 en los artículos 2 y 3, respectivamente. (BOIB nº. 44, de 3/4/2006)

b) Personal calificado: aquélla que reúne la aptitud y el conocimiento
para poder desarrollar las tareas encomendadas.

c) Presupuesto suficiente: La existencia de la dotación presupuestaria
necesaria para mantener adecuadamente el funcionamiento el centro de acuerdo
con sus características.

d) Bienes muebles y/o colecciones suficientes y adecuados: Dotación
de un fondo y/o de equipamientos que permitan el correcto funcionamiento del
centro de acuerdo con sus objetivos.

e) Inmueble adecuado y con carácter permanente: Local que reúne las
características adecuadas de conformidad con la actividad museísticoa que des-
arrolla a largo plazo.

f) Horario público de visita amplio: Aquel que tiene una duración míni-
ma de dos horas al da.

Tercera. Beneficiarios

Pueden ser beneficiarios la entidades de administración local de Mallorca
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