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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 24840
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de novembre de
2002, per la qual es nomena un nou membre del Consell Escolar
de les Illes Balears en representació de la FAEB
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001,
per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB
núm. 34, de 20-03-2001) i l’Ordre de 30 de maig de 2001 per la qual es nomenen
els membres suplents del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 69, de
09-06-2001).
Atès l’acord de la Comissió Permanent de la Federació d’Estudiants Balear
(FAEB), comunicat en data 21 de novembre de 2002, pel qual es proposa el
nomenament i cessament de nous titulars i suplents d’aquesta organització
d’estudiants en el Consell Escolar de les Illes Balears;
Atesa la proposta de cessament i nomenament dels representants de la
Federació d’Estudiants Balear (FAEB), que fa el president del Consell Escolar de
les Illes Balears amb data del 28 de novembre de 2002, d’acord amb el que disposa
l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de
les Illes Balears;
Dict la següent
ORDRE
1. Cessar la Sra. Clara Margais Abeyà com a representant titular de la FAEB,
nomenada per l’Ordre de 12 de març de 2001 (BOIB núm. 34, de 20-03-2001) pel
que fa al sector de representants d’alumnes d’ensenyament no universitari,
proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes.
2. Cessar el Sr. Jaume Llofriu Ponç com a representant suplent de la FAEB,
nomenat per l’Ordre de 30 de maig de 2001 (BOIB núm. 69, de 09-06-2001) pel
que fa al sector de representants d’alumnes d’ensenyament no universitari,
proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes.
3. Nomenar el Sr. Jaume Llofriu Ponç com a representant titular de la FAEB,
en substitució de la citada Sra. Clara Margais Abeyà.
4. Nomenar el Sr. Amadeu Corbera Jaume com a representant suplent dels
titulars Emma Montserrat Calbó, Jaume Llofriu Ponç i Francesc Jaume Méndez.
5. Modificar l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de març
de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 34, de 20-03-2001) i l’Ordre de 30 de maig de 2001 (BOIB
núm. 69, de 09-06-2001) per la qual es nomenen els membres suplents del Consell
Escolar de les Illes Balears, pel que fa als cessaments i nomenaments dels
representants esmentats en aquesta Ordre.
5. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de novembre de 2002
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 24897
Resolució de la Consellera de Medi Ambient per la qual s’aprova
definitivament el pla d’utilització d’espais portuaris del port de
Ciutadella.
A l’objecte de dur a terme l’ordenació de l’espai portuari del port de
Ciutadella, necessari per a l’execució de l’activitat portuària a l’àmbit de dit port,
de competència d’aquesta Comunitat, es va contractar una assistència tècnica per
a la redacció del corresponent Pla d’utilització d’espais portuaris.

12-12-2002

Redactat el Pla corresponent, d’acord amb l’establert a l’article 15.2 de la
Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant,
aplicable en defecte de legislació pròpia, per resolució de la Conselleria de Medi
Ambient de data 25 de gener de 2002, es va aprovar inicialment el pla d’utilització
d’espais portuaris (PUEP) del port de Ciutadella.
Una vegada aprovat inicialment l’esmentat Pla, es va iniciar la tramitació
prevista a la legislació de Ports de l’Estat, obrint un tràmit d’informació pública
del PUEP i de l’avaluació d’impacte ambiental, mitjançant anunci al BOIB
número 19, de 12 de febrer de 2002, a un diari de difusió a les Illes Balears, al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament de Ciutadella, així com a les oficines del Servei de
Ports de la Direcció General de Litoral. Aquest tràmit, si bé no és preceptiu
(l’article 15.2 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la
Marina Mercant, només exigeix la sol·licitud d’informe de determinats organismes)
s’ha dut a terme per tal d’aconseguir el major grau possible de consens i acceptació
del pla.
Posteriorment es va ampliar el termini d’informació pública durant 15 dies
hàbils (BOIB núm. 31, de 12 de març de 2002).
Al procediment d’aprovació s’ha demanat informe de les següents
institucions i organismes:
* Capitania Marítima de Balears
* Consell Insular de Menorca
* Ajuntament de Ciutadella
* Direcció General de Pesca
* Comandància General de Balears (Ministeri de Defensa)
* Delegació de Govern en Balears (Ministeri de l’Interior)
* Comissió Balear de Medi Ambient
* Direcció General de Costes (Ministeri de Medi Ambient)
Com a resultat d’aquests tràmits s’han rebut 81 al·legacions e informes
d’organismes que han estat valorades per a la redacció definitiva del pla.
A la vista de tota la documentació a la qual s’ha fet referència, s’ha elaborat
definitivament el contingut del Pla d’utilització dels espais portuaris del port de
Ciutadella, reiteradament al·ludit.
Per tot això, i considerant que la competència sobre el domini públic
portuari en els ports de les Illes Balears no declarats d’interés general, correspon
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el que disposa l´article 10.5
de la Llei 2/1983, de l´Estatut d´Autonomia de les Illes Balears, i Reial Decret 450/
1985, de 20 de febrer, sobre el traspàs de funcions i serveis de l´Administració de
l´Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de ports.
Considerant que les competències anteriors que varen ser atribuïdes a la
Conselleria d´Obres Públiques i Ordenació del Territori per Decret 37/1985, de 29
d´abril, són exercides per la Conselleria de Medi Ambient, segons l´establert a
l´Ordre de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27/07/
1999 Boib núm. 95 ext. del 28/07/1999.
Considerant que la competència per a la resolució que doni fi a aquest
procediment correspon a l´Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, d´acord amb
l´establert a la normativa vigent.
Pel que ha estat exposat, vista la proposta de resolució de la direcció general
de Litoral de 22/11/2002, i fent ús de les competències atorgades per la normativa
vigent,
RESOLC
Primer.- Aprovar definitivament el Pla d’utilització d’espais portuaris del
port de Ciutadella redactat per aquesta Conselleria.
Segon.- Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Tercer.- El Pla entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al BOIB.
Quart.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot
interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el dicta, en
el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb
el que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada por la Llei 4/1999, de 13 de gener, o alternativament, 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 d’haver-se publicat la resolució, tal com disposa l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Palma, 22 de novembre de 2002
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló i Pons

