Núm. 23
23 de febrer de 2017
Fascicle 27 - Sec. III. - Pàg. 5220

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

1691

Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza la
desafectació del domini públic i la desadscripció de la finca Escos Costa Nord de l'Avinguda Palma
núm. 6 situada al terme municipal de Valldemossa (DGTPFP / SP 66/2017)

Antecedents
1. Per Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques publicada al BOIB núm. 48, de 3 d'abril de 2012, es va
adscriure a l'Agència de Turisme de les Illes Balears, la finca Escos Costa Nord, situada al terme municipal de Valldemossa.
2. La finca Escos Costa Nord té les següents referències:
- Referència cadastral 7659701DD6975N0001WO
- Actiu Fix 100000011758-0
3. L'Acord Plenari de l'Ajuntament de Valldemossa, celebrat el 14 de febrer de 2017, en el qual s'aprova la sol·licitud de cessió gratuïta de la
finca Escos Costa Nord per destinar-la a activitats culturals, turístiques o de competències municipals.
4. El director gerent de l'Agència de Turisme de les Illes Balears, mitjançant escrit del 17 de febrer de 2017, comunica a la Direcció General
del Tresor, Política Financera i Patrimoni que a hores d'ara l'Agència de Turisme de les Illes Balears no necessita l'esmentat immoble per al
compliment dels seus fins, per lo qual no hi ha cap impediment per la seva banda a que es procedeixi a revocar l'adscripció de l'immoble i
tramitar la seva posterior cessió gratuïta a l'Ajuntament de Valldemossa.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/23/972394

Fonaments de dret
1. Els articles 35 i 88 c de la Llei 6/2001, de 11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 49, de 24 d'abril de 2001), i altres disposicions aplicables concordants.
2. Els articles 29, 154, 156 i concordants del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei 6/2001, de 11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3
d'abril de 2003).
4. El Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix
l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97 , de 2 de juliol).
5. El Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol).
6. El Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'Estructura Orgànica Bàsica
de les Conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm . 120, de 8 d'agost).
7. El Decret 49/2016, de 22 de juliol, pel qual es nomena director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).
En virtut de les atribucions que em confereix l'article 88 de la Llei 6/2001, de 11 d'abril, dict la següent:
Resolució
1. Autoritzar la desafectació del domini públic i la desadscripció de l'Agència de Turisme de les Illes Balears, adscrita a la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme, de la finca Escos Costa Nord de l'Avinguda Palma núm. 6 situada al terme municipal de Valldemossa, per
poder tramitar la seva posterior cessió gratuïta a l'Ajuntament de Valldemossa. L'esmentada finca té les següents referències:
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- Referència cadastral 7659701DD6975N0001WO
- Actiu Fix 100000011758-0
2. Notificar aquesta Resolució a l'Agència de Turisme de les Illes Balears i a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
4. Anotar el contingut d'aquesta Resolució en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 20 febrer 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/23/972394

El director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni
José Luis Gil Martín
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