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del dit projecte;
RESOLC:
Ordenar la publicació de l’Acord de Consell de Govern de 14 de febrer de
2003, amb el contingut següent:
“L’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, amb domicili social al
carrer de Joan Maragall, 16, de Palma, va sol·licitar, el 30 d’abril de 2002, data
d’entrada 27 de maig de 2002 i núm. de registre d’entrada 26033/2002, l’autorització administrativa i la declaració, en concret, d’utilitat pública de la instal·lació elèctrica següent:
Reforma de la línia d’alta tensió de 66 kV Alcúdia–sa Pobla, interferència
amb la carretera d’accés as Murterar, al terme municipal d’Alcúdia.
En compliment dels tràmits establerts en el Decret 99/1997, d’11 de juliol,
pel qual es regula el procediment aplicable en la tramitació de les instal·lacions
elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 26
de juliol de 1997); en els articles 52, 53 i 54 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric (BOE núm. 285, de 28 de novembre de 1997), i en el
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre (BOE núm. 310, de 27 de desembre
de 2000), aquesta sol·licitud s’ha notificat de manera individualitzada a tots els
titulars afectats perquè puguin formular-hi les al·legacions procedents, i s’ha
sotmès a un període d’informació pública, mitjançant l’anunci publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, de 3 de setembre de 2002; en el
Butlletí Oficial de l’Estat núm. 219, de 12 de setembre de 2002, i en el diari Última Hora, el 5 de setembre de 2002. En compliment dels articles 144 i 146 del
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre (BOE núm. 310, de 27 de desembre
de 2000), s’ha notificat, en data de 29 d’agost de 2002, a l’Ajuntament
d’Alcúdia perquè l’exposi al públic i perquè en tengui coneixement com a administració afectada, i també s’ha notificat, en data de 29 d’agost de 2002, a l’entitat White Horse Mallorca Property SL, com a part afectada.
Vistes les al·legacions presentades per l’entitat afectada White Horse
Mallorca Property, SL, la qual s’oposa al projecte;
Vista la resposta d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU a les al·legacions
de White Horse Mallorca Property, SL;
Vist l’informe de 8 de juliol de 2002 del tècnic municipal de l’Ajuntament
d’Alcúdia, en el qual s’informa negativament per tal com afecta directament
l’àmbit de la Cova de Sant Martí.
Vista l’autorització d’encreuaments del Departament d’Obres Públiques i
Urbanisme;
Vist l’informe favorable del cap de la Secció d’Alta Tensió de 13 de juny
de 2002;
Vist l’article 53.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, segons el qual, en cas d’oposició d’organismes o altres entitats de dret
públic, el Consell de Govern ha d’acordar el reconeixement d’utilitat pública;
Atès l’article 18.2 del Decret 58/2001, de 6 d’abril, d’aprovació del Pla
director sectorial energètic de les Illes Balears;
Atesa la finalitat de la instal·lació, que consisteix a eliminar la interferència de la línia existent amb la nova variant que, des de la carretera C-713, permeti l’accés de camions de gran tonatge a la central tèrmica des Murterar;
Per tot això, el conseller d’Economia, Comerç i Indústria proposa al
Consell de Govern l’adopció del següent
ACORD
1. Aprovar el projecte denominat “Reforma de la línia elèctrica d’alta
tensió de 66 kV Alcúdia–sa Pobla, interferència amb la carretera d’accés as
Murterar”.
Els terrenys i les persones afectades s’enumeren en l’annex adjunt.
2. 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, si ho consideren oportú.
Palma, 14 de febrer de 2003
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i
conseller d’Economia, Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas
El president del Govern de les Illes Balears
Francesc Antich i Oliver
ANNEX
LLISTA D’AFECTATS PEL PROJECTE DE REFORMA DE LA LÍNIA
ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ DE 66 KV ALCÚDIA–SA POBLA,
INTERFERÈNCIA AMB LA CARRETERA D’ACCÉS ES MURTERAR
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White Horse Mallorca Property SL (grup Hotetur)
Parcel·la 23, complex residencial Bellevue
Avda. de Pere Mas i Reus, port d’Alcudia
Afecció:
Longitud de vol de conductors entre els suports 22 i 23: 44 m
Superfície afectada pel vol: 44X18 = 792 m2
Suport: núm. 22
Superfície total de la base de suports: 1,9 X 1,9 = 3,61 m2”
Palma, 18 de març de 2003
Pere Sampol i Mas
Conseller d’Economia, Comerç i Indústria

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6531
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 21 de març de
2003, per la qual es nomenen nous membres del Consell Escolar
de les Illes Balears
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de maig de
2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 34, de 20-03-2001) i les modificacions posteriors.
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 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) i les modificacions posteriors.
Atès que l’article 10 de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears
regula que cada dos anys s’ha de renovar la meitat de cada un dels grups, amb
l’excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per
excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per períodes successius.
Atès el sorteig efectuat per la comissió permanent, reunida el dia 23 de
gener de 2003, per efectuar la primera renovació dels membres de cadascun dels
sectors que integren el Consell Escolar segons disposa el Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (articles 9 i 11 i
disposició transitòria tercera).
Ateses les noves propostes de nomenaments realitzades per cadascuna de
les entitats i organismes amb consellers que han de ser renovats segons el resultat del sorteig.
Per tot això, dict la següent
Ordre
Article 1.
D’acord amb el sorteig efectuat per la comissió permanent, reunida el dia
23 de gener de 2003, per efectuar la primera renovació dels membres de cadascun dels sectors que integren el Consell Escolar de les Illes Balears, resulta que
cal renovar els següents membres titulars i suplents:
Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions sindicals.:
STEI-i
Titular
Gabriel Caldentey Ramos
Vicenç Garcia Fuster
Edelmiro Fernández Otero
Neus Santaner Pons

Suplent
Càndida Enciso Figueroa
Pere Pau Sintes Janer
Joana Torres Yern
Paulí Aguiló Vicente

FETE-UGT
Titular
Andreu Ferrer Gomila

Suplent
Maria Alarcón Bigas

Grup b: Pares i mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions
d’associacions de pares i mares d’alumnes:
COAPA.
Titular
José Luis Aparicio Bravo
Antoni Pomar Bofill

Suplent
Jaume Català Ferragut
Aurora Díez Doyzi Andreu
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FEBACC
Titular
Enric Josep Oltra Romero
Pedro Castro Verger
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Suplent
Antonio Seguí Fernández
Francisco Massip Vallés

Grup c: Alumnes d’ensenyament no universitari:
Titular
Suplent
Emma Montserrat Calbó
Amador Corbera Jaume
Francesc Jaume Méndez
Amador Corbera Jaume
Grup d: Representants del personal administratiu i de serveis dels centres
docents, proposats per les centrals i associacions sindicals:
Titular
No s’han nomenat cap vegada.
Grup e: Representants titulars de centres privats, proposats per les organitzacions corresponents:
Titular
Suplent
Margalida Moyà Pons
Miquel Gil Vos
Grup f: Representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals:
Titular
Representant CC.OO.
No s’ha nomenat cap vegada
Grup g: Representants proposats per les diferents organitzacions patronals:
Titular
Suplent
Magdalena Mateu Gelabert
Josep M. Balaguer Poblet
Grup h: Representants de la Conselleria d’Educació i Cultura:
Titular
Catalina Noguera Nicolau
Pere A. Segura Cortès
Grup j: Representants de l’administració local:
FELIB
Titular
Onofre Bisbal Busquets
Lourdes Costa Torres
Grup k: Representants dels consells insulars:
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Titular
Suplent
Francesca Tur Riera.
Ildefons Joan Marí
Consell de Mallorca
Titular
Joan Cerdà Rull.
Grup l: Representant de la Universitat de les Illes Balears:
Titular
Suplent
Guillem Ramon Pérez de Rada
Francesca Salvà Mut
Grup m: Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació:
Titular
Antoni Colom Cañellas
Amador Alzina Sans
Grup n: Representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes
Balears.:
Titular
Suplent
Jaume Cañellas Mut.
Guillem Estarellas Valls
Grup o: Representant del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball
associat de les Illes Balears.
Titular
Suplent
Jacqueline Cardell Calafat
Miquel Rosselló Castell

10-04-2003

Titular
Gabriel Caldentey Ramos
Vicenç Garcia Fuster
Edelmiro Fernández Otero
Neus Santaner Pons
FETE-UGT
Titular
Francisca Font Carbonell
Grup b: Pares i mares d’alumnes:
COAPA
Titular
Jaume Català Ferragut
Antoni Pomar Bofill

Suplent
Càndida Enciso Figueroa
Pere Pau Sintes Janer
Joana Torres Yern
Paulí Aguiló Vicente
Suplent
Andreu Ferrer Gomila

Suplent
Ivano Lovat
Vicente Serra López

Grup e: Representants titulars de centres privats:
Titular
Suplent
Margalida Moyà Pons
Miquel Gil Vos
Grup g: Representants d’organitzacions patronals:
Titular
Suplent
Magdalena Mateu Gelabert
Josep M. Balaguer Poblet
Grup h: Representants de la Conselleria competent en Educació:
Titular
Catalina Noguera Nicolau
Pere A. Segura Cortès
Grup j: Representants de l’administració local (FELIB):
Titular
Onofre Bisbal Busquets
Lourdes Costa Torres
Grup k: Representants dels consells insulars:
Representant Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Titular
Suplent
Francesca Tur Riera.
Santiago Ferrer Costa
Grup l: Representant de la UIB:
Titular
Guillem Ramon Pérez de Rada

Suplent
Francesca Salvà Mut

Grup m: Personalitats de prestigi reconegut:
Titular
Pilar Benejam Arguimbau
Amador Alzina Sans
Grup n: Representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats:
Titular
Suplent
Guillem Estarellas Valls
Jaume Cañellas Mut.
Grup o: Representant de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat
de les Illes Balears:
Titular
Suplent
Jacqueline Cardell Calafat
Miquel Rosselló Castell
Com a conseqüència de l’esmentada renovació, deixen de ser membres del
Consell Escolar de les Illes Balears, en qualitat de titulars o suplents, les
següents persones:
Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions sindicals:
FETE-UGT
Titular
Andreu Ferrer Gomila

Suplent
Maria Alarcón Bigas

Article 2.

Grup b: Pares i mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions
d’associacions de pares i mares d’alumnes:

D’acord amb les propostes efectuades pels organismes i les entitats afectades,
design membres del Consell Escolar de les Illes Balears, per un període de quatre anys, les persones següents:

COAPA.
Titular
José Luis Aparicio Bravo

Grup a: Professorat:
STEI-i

FEBACC
Titular

Suplent
Jaume Català Ferragut
Aurora Díez Doyzi Andreu
Suplent
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Antonio Seguí Fernández
Francisco Massip Vallés

Grup c: Alumnes d’ensenyament no universitari:
Titular
Suplent
Emma Montserrat Calbó
Amador Corbera Jaume
Francesc Jaume Méndez
Amador Corbera Jaume
Grup k: Representants dels consells insulars:
Consell de Mallorca
Titular
Joan Cerdà Rull
Grup m: Personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació:
Titular
Antoni Colom Cañellas
Grup n: Representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes
Balears.:
Titular
Suplent
Jaume Cañellas Mut.
Guillem Estarellas Valls
Resten pendents de nomenar els representants de:
Grup b: Pares i mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions
d’associacions de pares i mares d’alumnes:
- Els dos representants de FEBACC
Grup c: Alumnes d’ensenyament no universitari:
- Dos representants de FAEB
Grup d: Representants del personal administratiu i de serveis dels centres
docents:
- Dos representants
Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
- Un representant de CCOO
Grup k: Representants dels consells insulars:
Un representant del Consell de Mallorca
Disposició final.
Aquesta Ordre començarà a tenir vigència l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Damià Pons i Pons
Conseller d’Educació i Cultura
Palma, 21 de març de 2003

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 6423
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 27 de març de 2003,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
en els sectors agraris i pesquers
La Conselleria d’Agricultura i Pesca considera l’activitat de foment com
a l’activitat més important per aplicar les polítiques en matèria d’agricultura i
pesca, de les quals té la competència. L’article 10 de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions exigeix l’establiment d’unes bases reguladores per dur a
terme aquesta activitat.
La present Ordre té com a objectiu la creació d’un marc normatiu que respecti els continguts mínims establerts en l’article 11 de la Llei de subvencions,
i reguli de manera uniforme totes les línies d’ajudes de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.
Així doncs, tenint en compte l’entrada en vigor de la Llei de subvencions
el dia 1 de gener de 2003, resulta necessari l’aprovació d’una ordre tal com exigeix l’esmentada Llei.
Per tot això, a proposta de la Secretaria General Tècnica, en ús de les
facultats que m’atribueix l’article 33.3 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears i, després d’haver sol·licitat el dictamen preceptiu
del Consell Consultiu, d’acord amb l’establert en l’article 17.3 de la Llei 5/1993,
dict la següent
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ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Per aquesta Ordre s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions al sectors agrari i pesquer en l’àmbit de les Illes
Balears per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
2. Seran objecte d’ajudes les activitats següents :
a) Millora de l’eficàcia de les estructures agràries i pesqueres.
b) Industrialització i comercialització agrària i pesquera.
c) Millora dels mitjans de producció del sector.
d) Atenció als danys catastròfics produïts en el sector.
e) La contractació d’assegurances sobre béns agraris i pesquers.
f) Actuacions en regadius.
g) Investigació agrària i pesquera.
h) Formació, premis, certàmens i fires.
i) Associacionisme agrari i pesquer.
j) Actuacions en el sector ramader en cas de epizoòties o situacions
anàlogues.
k) Desenvolupament rural.
l) Mesures agroambientals.
m) Totes aquelles activitats d’utilitat pública o d’interès social o la consecució d’una finalitat pública, relacionades amb les matèries d’agricultura i
pesca, i que les corresponents convocatòries podran especificar.
3. Queden excloses de la regulació prevista per aquesta Ordre les línies
d’ajudes finançades exclusivament per l’Estat o per la Unió Europea així com
les derivades del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears per al
període 2000-2006 i dels programes de desenvolupament rural tant per a la
millora de la producció en regions situades fora de l’objectiu 1 d’Espanya com
per a les mesures d’acompanyament, tots ells cofinançats pel FEOGA.
Article 2
Beneficiaris
1. Podran ser beneficiaris de les ajudes els titulars d’explotacions agràries i pesqueres, empreses que organitzen processos industrials, agrupacions de
productors agraris o pesquers, confraries de pescadors, organitzacions de productors, administracions públiques, cooperatives, societats agràries de transformació i les seves unions, societats, entitats representatives dels sectors agrari i
pesquer, agrupacions per a tractaments integrats en agricultura, agrupacions de
defensa sanitària, agrupacions de defensa vegetal , titulars d'indústries agràries,
titulars d’establiments d'aqüicultura, titulars de vaixells pesquers, pescadors,
mariscadors i, en general, totes aquelles que estiguin legitimades per a la realització d’alguna de les actuacions auxiliables definides en l’article anterior, de
conformitat amb el requisits que s’estableixin en les convocatòries de la present
Ordre.
2. S’entendrà com a titular d’una explotació agrària o pesquera el productor agrari o pesquer individual, persona física o jurídica l’explotació del qual
es trobi en el territori de les Illes Balears i que assumeixi el risc de l’explotació.
3. La forma d’acreditar els requisits generals serà establerta a la convocatòria i podrà consistir en qualsevol admesa en dret que demostri la condició exigida i en el seu cas la legitimació per realitzar les actuacions.
4. El període durant el qual han de mantenir-se els requisits generals
s’establirà en la corresponent convocatòria que, en cap cas, serà inferior a un
any.
5. Els beneficiaris hauran de complir les obligacions previstes en l’article 9 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions i a més les que es preveuen en aquesta Ordre.
Article 3
Convocatòries
1. Les corresponents convocatòries s’han d’aprovar per resolució del
conseller competent en matèria d’agricultura i pesca i han de publicar-se en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, això sense perjudici de les delegacions que
pugui fer el conseller.
En els termes que reglamentàriament es determinin, serà preceptiu
l’informe previ de la direcció general competent en matèria pressupostària.
2. L’acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els extrems que
s’indiquen en l’article 13 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.
3. En les convocatòries s’ha d’assenyalar la quantia de la disponibilitat
pressupostària màxima de què es disposa per atendre les sol·licituds de la convocatòria, sense que això signifiqui que s’hagi de distribuir necessàriament en
la seva totalitat l’import que figura en la convocatòria entre les sol·licituds presentades. En cas d’ampliació de l’esmentat import aquesta haurà de realitzar-se
mitjançant modificació de la corresponent convocatòria; aquesta modificació no
ha de suposar necessàriament ni ampliació del termini de presentació de sol·licituds ni ha d'afectar la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no
resoltes expressament.
4. El fons podrà ser distribuït entre aquells sol·licitants que s’acullin a
cada convocatòria específica, d’acord amb els criteris objectius fixats en l’article 7.
5. En cada convocatòria s’ha d’indicar si la resolució del procediment
de subvencions s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació en el

