
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i

incidències)

CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 20480

Decret 112/2008, de 10 d’octubre, pel qual es nomena la senyora
Laura de la Campa Valdés directora general d’Arquitectura i
Habitatge de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques

Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern
nomenar i separar els alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, i dels consellers elevar-ne la proposta.

Per tot això, a proposta del conseller d’Habitatge i Obres Públiques i
havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de dia 10 d’octubre de
2008

DECRET

Article únic

Es nomena la senyora Laura de la Campa Valdés directora general
d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 10 d’octubre de 2008

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques
Jaume Carbonero Malberti

— o —

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 20475
Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre per a l’adjudicació
definitiva de la concessió (gestió indirecta) per al servei públic de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de fre-
qüència a Radio Popular, SA, a la localitat d’Eivissa (103.4
MHz)

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de
2008, adopta, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Adjudicar definitivament a l’entitat Radio Popular, SA, la conces-
sió del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència en l’àmbit territorial d’Eivissa, amb emissió a 103.4 MHz, per un
període de deu anys.

Segon. Ordenar la inscripció d’aquesta concessió en el Registre
d’Empreses de Radiodifusió Sonora de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el termini d’un mes a partir del moment en què l’adjudicatària pre-
senti la documentació que es detalla en l’article 17 del Decret 86/1995, i comu-
nicar a l’entitat interessada que disposa d’un termini de quinze dies comptadors
des de l’endemà de la notificació d’aquest acord per aportar la documentació.
Fins que no es faci aquesta inscripció, l’adjudicatària no pot iniciar les emis-
sions regulars, i si no ho fa, es pot revocar la concessió atorgada.

Tercer. Notificar aquest Acord a l’entitat interessada i ordenar-ne la publi-
cació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini
màxim d’un mes a comptar de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, o bé,
directament, un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini màxim de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació, tot això de conformitat amb el que estableixen els arti-
cles 53.1 a i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10.1 a, 46

i altres disposicions concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 24 d’octubre de 2008

El Secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

— o —

Num. 20966
Acord del Consell de Govern de dia 31 d’octubre de 2008, pel
qual es corregeix una errada material en el Decret llei 1/2008, de
10 d’octubre, de mesures tributàries per impulsar l’activitat eco-
nòmica a les Illes Balears

A proposta del conseller d’Economia Hisenda i Innovació, en la sessió de
dia 31 d’octubre de 2008, el Consell de Govern de les Illes Balears adopta
l’Acord següent:

‘Primer. Aprovar la correcció d’una errada en la lletra b de l’article 2 del
Decret llei 1/2008, de 10 d’octubre, de mesures tributàries per impulsar l’acti-
vitat econòmica a les Illes Balears, en els termes següents:

On diu: «[...] el percentatge serà del 10 %.»
Ha de dir: «[...] el percentatge serà del 9,9 %.»

Segon. Traslladar el contingut d’aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears perquè tengui coneixement de l’errada material esmentada.

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Quart. Aquest Acord desplegarà efectes el mateix dia de l’entrada en vigor
del Decret llei 1/2008, de 10 d’octubre, de mesures tributàries per impulsar l’ac-
tivitat econòmica a les Illes Balears.’

Palma, 31 d’octubre de 2008

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 20479

Correcció d’errades a la Resolució del director general de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 19 de
setembre de 2008 per la qual es convoquen les proves d’accés per
accedir als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o
a les formacions esportives de nivell III i se’n concreten aspectes
sobre la seva organització

En el BOIB núm. 135 de dia 25 de setembre de 2008 es va publicar la
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent de 19 de setembre de 2008 per la qual es convoquen les proves d’ac-
cés per accedir als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les
formacions esportives de nivell III i se’n concreten aspectes sobre la seva orga-
nització.

A l’Annex 3 que determina el calendari de la prova d’accés als ensenya-
ments de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de
nivell III per a la convocatòria del 2008 s’ha advertit una errada.

D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, per tal d’esmenar l’errada, es procedeix a efectuar la
següent correcció:

On diu:

Sol·licitud de plaça en els cicles de grau mitjà pel torn d’accés  mitjançant
prova                                          24                          Fins al 17 de novembre

Ha de dir:

Sol·licitud de plaça en els cicles de grau superior pel torn d’accés  mitjançant
prova                                          24                   A partir del 17 de novembre

Palma, 21 d’octubre de 2008

El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey

— o —
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