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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 3221
Acord del Consell de Govern de dia 13 de febrer de 2009, de
declaració d’inversions d’interès autonòmic

—o—

4.- Anuncis

El Consell de Govern de les Illes Balears, en la sessió de dia 13 de febrer
de 2009, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca, adopta, entre d’altres,
l’Acord següent:

CONSELLERIA DE TURISME
Num. 2814
Notificació de la Resolució d’arxiu de l’expedient número
36/2004/R, relatiu a la sol·licitud d’inscripció de l’establiment de
restauració denominat Es Mirall, situat al carrer Patronat Obrer,
29, baixos, terme municipal de Palma.

‘Primer. Declarar d’interès autonòmic les inversions que s’indiquen a continuació, atès que totes, a més dels objectius concrets que persegueixen, fomenten amb caràcter general l’ocupació en feines relacionades amb la construcció,
un dels sectors més agreujats per la crisi econòmica:
- Actuacions en matèria de millora de les explotacions agràries i del medi
rural, incloses en les mesures de foment previstes en el nou Programa de
Desenvolupament Rural (PDR 2007-2013) i convocades pel Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i també aquelles altres mesures de
foment que, per raons d’oportunitat i amb justificació prèvia, puguin ser convocades directament per la Conselleria d’Agricultura i Pesca
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Palma, 13 de febrer de 2009
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 3225
Acord del Consell de Govern de dia 13 de febrer de 2009, pel qual
es corregeixen dues errades materials en el Decret 125/2008, de
21 de novembre, de l’estructura, composició i funcionament de
la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera
d’Interior, en la sessió de dia 13 de febrer de 2009, adopta, entre d’altres,
l’Acord següent:
‘Primer. Aprovar la correcció de dues errades del Decret 125/2008, de 21
de novembre, de l’estructura, composició i funcionament de la Junta
Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears, en els termes següents:
a)En la lletra c de l’apartat 1 de l’article 6,
On diu:
‘Criteris per homogeneïtzar les matèries d’activitats sectorials i d’activitats.’
Ha de dir:
‘Criteris per homogeneïtzar les matèries d’autoritzacions sectorials i d’activitats.’
b)En l’apartat 3 de l’article 10,
On diu:
‘[...] s’interrompen els terminis establerts a l’apartat 4 d’aquest article.’
Ha de dir:
‘[...] s’interrompen els terminis establerts a l’apartat 8 d’aquest article.’
Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Tercer. Aquest Acord tindrà efectes el mateix dia de l’entrada en vigor del
Decret 125/2008, de 21 de novembre, de l’estructura, composició i funcionament de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears.’
Palma, 13 de febrer de 2009
El secretari del Consell de Govern

Davant la impossibilitat de notificar personalment la Resolució d’arxiu de
l’expedient número 36/2004/R, relatiu a la sol·licitud d’inscripció de l’establiment de restauració denominat Es Mirall, situat al carrer Patronat Obrer, 29, baixos, terme municipal de Palma, i en aplicació del que disposa l’article 59.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, se us notifica que amb data 6
de novembre de 2008, es va dictar la següent Resolució:
«Resolució d’arxiu de l’expedient referent a la sol·licitud d’inscripció en
el Registre Insular d’Empreses, Activitats I Establiments Turístics de Mallorca i
General de les Illes Balears de l’establiment denominat Es Mirall
Com a conseqüència de la sol·licitud d’inscripció en el Registre Insular
d’Empreses, Activitats I Establiments Turístics de Mallorca i General de les Illes
Balears presentada per Juan Mora Rossello, en representació de Restauraciones
Juan Julio, S.L., en data 15 d’abril de 2004, amb número de registre d’entrada
2828, en relació a l’establiment denominat Es Mirall, situat al carrer Patronat
Obrer, 29, baixos, terme municipal de Palma, i amb número d’expedient
36/2004/R;
Fets
Atès que es notificà mitjançant publicació al BOIB número 45 de data 24
de març de 2007, i mitjançant publicació edictal de l’ajuntament de Palma,
exposada des de dia 23 de març de 2007 fins a dia 12 d’abril de 2007, que disposava d’un termini de 10 dies per completar correctament la documentació
necessària, de conformitat amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, essent l’esmentada documentació la que s’assenyala a continuació, entre d’altres:
- Documentació definitiva que acrediti la disponibilitat del local. Heu de
presentar autorització dels propietaris del local, per al subarrendament.
- Certificat final d’obres i instal·lacions, expedit per tècnic competent i
visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual consti que s’han realitzat les
obres d’acord amb els requisits mínims especificats en l’annex de l’Ordre de 6
de juliol de 1992.
- Original o còpia confrontada de la llicència municipal d’obertura i funcionament o sol·licitud d’aquesta diligenciada per l’ajuntament corresponent.
- Llibre d’inspecció.
- Pagament de taxes d’obertura.
Atès que l’esmentada documentació no ha estat presentada en el termini
establert i que cal dictar proposta de resolució d’arxiu de l’expedient esmentat;
Atesa la proposta interna del Servei d’Ordenació i Planificació Turística
de data 4 de novembre de 2008;
Fonaments de dret
Atès el Decret 54/2005, de 20 de maig, pel qual s’ordena i es regula l’oferta de restauració a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Decret
2/1992, de 16 de gener, pel qual s’ordena i regula l’oferta turística complementària en la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’Ordre del conseller de
Turisme de 6 de juliol de 1992, per la qual es desenvolupa el Decret 2/1992, de
16 de gener; la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears;
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener;
Per tot això, dict la següent
Resolució

