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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 10103
Correcció d' errades observades a la Resolució de la consellera
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de 30 d'agost de 2004,
per la qual es convoquen les subvencions per a la rehabilitació
d'edificis municipals, per a ser destinats a centres culturals i que
formin part del patrimoni arquitectònic de les Illes Balears.
Havent observat errors a la Resolució de la Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports de 30 d'agost de 2004, per la qual es convoquen les subvencions per a la rehabilitació d'edificis municipals, per a ser destinats a centres
culturals i que formin part del patrimoni arquitectònic de les Illes Balears, publicada al BOIB núm.125 de 7 de setembre de 2004, i d'acord amb el que disposa
l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim jurídic de l'administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel que fa la rectificació d'errors
de tipus material,
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Govern de les Illes Balears emès en el termini màxim de 90 dies comptadors des
de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en el Registre de la Conselleria de Medi
Ambient. (Aquest informe només pot ser negatiu quan l'acte pretès suposi una
transformació sensible de la realitat física i biològica que pugui arribar a fer
impossible o dificulti de forma important la consecució dels objectius del pla.)
Quart. Encomanar a la Conselleria de Medi Ambient l'elaboració del Pla
d'ordenació dels recursos naturals.
Cinquè. Comunicar aquest Acord al Consell Insular de Mallorca i als
ajuntaments afectats i ordenar que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en almenys dos dels diaris de major difusió de Mallorca.»
Palma, 31 de maig de 2005
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR

RESOLC
Aprovar la rectificació del següent error comes a la Resolució a què s'ha
fet referència:
En el punt 9 de la Resolució,
On diu:
El pagament de la subvenció es realitzarà en 5 anualitats a comptar des de
l'inici de les obres, prèvia presentació de les certificacions d'obra corresponents,
que hauran de ser informades pels serveis tècnics de la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge.
Ha de dir:
El pagament de la subvenció es podrà realitzar en un màxim de 5 anualitats a comptar des de l'inici de les obres, prèvia presentació de les certificacions
d'obra corresponents, que hauran de ser informades pels serveis tècnics de la
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

Num. 9880
Resolució del conseller d'Interior per la qual es regula el curs
específic d'atenció al públic per a l'any 2005.
Atès que l'article 17.2 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon
al conseller competent en matèria de funció pública impulsar, coordinar i, si pertoca, establir i executar les mesures i les activitats que tendeixen a millorar la
formació del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Atès que l'article 9 del Decret 191/1986 estableix que el personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears tindrà dret a participar en les
activitats formatives de l'EBAP en els termes i les condicions que es determinin
en les respectives convocatòries que es realitzin, mitjançant el procediment que
n'asseguri la màxima difusió i publicitat. En aquest mateix article es fixen els
requisits de cada convocatòria.
Per tant, i fent ús de la competència que m'atorga l'article 17.2.b) de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, dict la següent

Palma, a 1 de juny de 2005

RESOLUCIÓ

La Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margarita Cabrer González

Primer
Aprovar la realització d'un curs d'Atenció al públic de 100 h de durada per
al personal que vulgui optar a les places d'administratiu d'atenció al públic o
d'auxiliar d'atenció al públic, que tenen com a requisit d'ocupació haver realitzat el curs d'Atenció al públic, els quals s'han d'ajustar a allò previst en aquesta
Resolució i a la Resolució del Pla de formació general per a l'any 2005, de 23
de desembre de 2004, (BOIB núm. 4, de 6 de gener de 2005) ), d'acord amb el
calendari i la programació que s'estableix en l'annex I d'aquesta resolució.

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 9965
Acord del Consell de Govern de dia 27 de maig de 2005, sobre la
iniciació del procediment d'elaboració del Pla d'ordenació de
recursos naturals de la península de Llevant.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi
Ambient, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2005, adoptà, entre altres,
l'Acord següent:
«Primer. Iniciar el procediment d'elaboració del Pla d'ordenació dels
recursos naturals de la península de Llevant (Mallorca), amb la delimitació que
es reflecteix en el plànol que s'adjunta.
Segon. La iniciació del procediment d'elaboració del PORN de la península de Llevant no afectarà en cap cas a les àrees de desenvolupament (sol urbà
/ sol urbanitzable) ni els sistemes d'infraestructures i ni els equipaments prevists
en el Pla territorial de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca
del 13 de desembre de 2004, ni tampoc les llicències d'obres o d'instal·lació d'obertura i/o funcionament ja concedides o sol·licitades amb anterioritat a la data
d'aquest Acord.
Tercer. D'acord amb l'article 7 de la Llei 4/1989, de 27 de març, iniciat
aquest procediment i durant la tramitació del PORN no es poden realitzar actuacions que suposin una transformació sensible de la realitat física i biològica que
pugui arribar a fer impossible o dificulti de forma important la consecució dels
objectius del pla i fins que no s'aprovi no es pot atorgar cap autorització, cap llicència ni cap concessió —llevat de les indicades en l'apartat anterior d'aquest
Acord— que habiliti per efectuar actes de transformació de la realitat física o
jurídica, sense un informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient del

Segon
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals, comptadors
des de l'endemà de la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Les sol·licituds d'inscripció s'han de presentar al Registre General
de l'EBAP, al registre general de la conselleria o l'organisme del lloc de treball
o en qualsevol de les formes que determina la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer
La durada del curs serà de 5 setmanes i tindrà lloc a l'EBAP (c/ Ter, 27 –
2n Son Fuster) de 16.00 a 20.00 h. Les dates de realització del curs seran dins
el segon semestre i queden per determinar.
Quart
Les persones que acreditin els requisits mínims d'assistència i superin les
proves d'aprofitament tindran dret al certificat d'aprofitament que emetrà
l'EBAP.
Cinquè
Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així
com a la plana web de l'EBAP htttp://ebap.caib.es i al tauler d'anuncis de
l'EBAP.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Interior en el termini
d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs

