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Colom, contra la Resolució del President de l’EBAP de 30 d’abril de 2007
(BOIB núm. 67 de 5 de maig) per la qual es va aprovar el Programa de desenvolupament directiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adreçat a
l’obtenció del Diploma de personal directiu de l’EBAP que preveu la Llei 3
/2007, de 27 de març, i la convocatòria específica per a l’admissió d’alumnes al
programa durant el 2006, mitjançant acumulació, atès que es dóna una connexió entre els objectes dels recursos i que aquesta connexió és rellevant a l’hora
de resoldre’ls.

mesures adreçades a minimitzar els possibles efectes negatius de l’actuació.

2.Estimar els recursos de reposició indicats i, en conseqüència, deixar
sense efecte la Resolució del president de l’EBAP, de 30 d’abril de 2007 (BOIB
núm. 67 de 5 de maig), mitjançant la qual es va aprovar el Programa de desenvolupament directiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adreçat a
l’obtenció del Diploma de personal directiu de l’EBAP que preveu la Llei 3
/2007, de 27 de març, i la convocatòria específica per a l’admissió d’alumnes al
programa durant el 2006, atès que vulnera l’exigència de negociació i de regulació reglamentària de la matèria de la qual és objecte.

Cinquè. Comunicar aquest Acord al Consell de Mallorca, al Consell
Insular d’Eivissa i als ajuntaments afectats, així com ordenar-ne la publicació en
el Butlletí Oficial de els Illes Balears i almenys en dos diaris de major tirada de
Mallorca i Eivissa.’

Quart. L’inici del procediment d’elaboració dels plans d’ordenació dels
recursos naturals de Cala d’Hort i cap Llentrisca i de la península de Llevant no
afectarà les llicències d’obres, permisos d’instal·lació o llicències d’obertura i
funcionament ja concedides amb anterioritat a la data d’aquest Acord, o que es
trobin en tramitació, sempre que, en aquest darrer supòsit, hagi transcorregut el
termini màxim per resoldre i notificar.

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
Palma, 19 d’octubre de 2007

3.Publicar aquesta Resolució en el BOIB i notificar-la a les persones interessades, d’acord amb els articles 58 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i ordenar la seva publicació en el BOIB.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
seva notificació, d’acord amb allò que disposen els articles 8.2 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 3 d’octubre de 2007
La consellera d’Interior
M. Ángeles Leciñena Esteban
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 20193
Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2007, sobre la
declaració de caducitat i inici dels procediments d’elaboració
dels plans d’ordenació dels recursos naturals de Cala d’Hort i
cap Llentrisca (Eivissa), i de la península de Llevant (Mallorca)
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta del, conseller de
Medi Ambient en sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2007, adopta entre
altres l’acord següent:
‘Primer. Declarar la caducitat dels procediments d’elaboració dels plans
d’ordenació dels recursos naturals de Cala d’Hort i cap Llentrisca (iniciats mitjançant la disposició addicional segona de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a
la conservació dels espais de rellevància ambiental), i de la península de Llevant
(iniciat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2007), pel
transcurs del termini, i ordenar l’arxivament de les actuacions.
Segon. Iniciar el procediment d’elaboració del plans d’ordenació dels
recursos naturals de Cala d’Hort i de cap Llentrisca (Eivissa), i de la península
de Llevant (Mallorca), amb la delimitació que es reflecteix a l’annex cartogràfic que s’adjunta com a annex I, i d’acord amb l’estudi sobre els valors que s’adjunta com a annex II.
Tercer. D’acord amb l’article 8 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, iniciat el
procediment i durant la seva tramitació, no es podran dur a terme actes que
suposin una transformació sensible de la realitat física i biològica que pugui
arribar a fer impossible o dificultar de forma important la consecució dels objectius del pla i, fins que no es produeixi l’aprovació del pla, no es podrà atorgar
cap autorització, llicència o concessió que habiliti per dur a terme actes de transformació sensible de la realitat física o biològica, sense un informe favorable de
l’Administració ambiental, que haurà de ser emès en el termini de tres mesos i
que només podrà ser desfavorable quan l’actuació pretesa suposi una transformació sensible de la realitat física o biològica que pugui arribar a fer impossible o dificulti de forma important la consecució dels objectius del pla.
L’informe, en el cas de ser favorable, podrà ser condicionat al compliment de

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 20437
Resolució de la consellera de Treball i Formació relativa a la
sol·licitud d’inici anticipat de l’execució de la programació de
serveis d’orientació específics i d’itineraris integrats d’inserció
per a les entitats no signants de contracte programa
Mitjançant el Decret 11/2000, de 4 de febrer, es regulen els programes de
formació professional ocupacional en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm.
21, de 17 de febrer).
D’acord amb l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 20 d’abril de

