BOIB

26-05-2005

Num. 80

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú; o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, d’acord amb el que disposen els articles. 8.2 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució en el BOIB.
Marratxí, 11 de maig de 2005

Num. 9026
Correcció tècnica a la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d’estades turístiques a habitatges, publicada al BOIB
núm. 54, de dia 7 d’abril de 2005, pàg. 5.
Havent tengut coneixement de l’existència d’algunes incorreccions tècniques a l’exposició de motius i als títols de la llei de referència, aprovada pel Ple
del Parlament dia 15 de març d’enguany, s’acorda de publicar les modificacions
següents:
A l’apartat III, segon paràgraf de l’exposició de motius, al començament
de la segona frase, allà on diu ‘Es realitza ...’, hi ha de dir ‘En el títol III es realitza ...’.
A l’apartat III, tercer paràgraf de l’exposició de motius, allà on diu ‘Títol
III’, hi ha de dir ‘Títol IV’.
En acabar l’exposició de motius i abans de l’article 1, hi ha de dir ‘Títol
I’.
Allà on diu ‘Títol I. Subjectes ...’, hi ha de dir ‘Títol II. Dels subjectes ...’.
Allà on diu ‘Títol II’, hi ha de dir ‘Títol III’.
Allà on diu ‘Títol III’, hi ha de dir ‘Títol IV’.
A la disposició transitòria segona, allà on diu ‘... i sancions; i normativa
de desenvolupament, ...’, hi ha de dir ‘... i sancions, i normativa de desenvolupament, ...’.
A la seu del Parlament, 11 de maig de 2005.
El president,
Pere Rotger i Llabrés

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 9329
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball cap del Servei de
Seguretat de la Conselleria d’Interior
El conseller d’Interior, prèvia proposta de la secretària general de la
Conselleria d’Interior i fent ús de les atribucions que li confereix l’article 58 de
la Llei 2/1989 de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i d’acord amb el que disposa la base setena de la Resolució del
conseller d’Interior de 24 de febrer de 2005 (BOIB núm. 40, de 10 de març) per
la qual s’aprova la convocatòria per proveir, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Seguretat de la Conselleria d’Interior,
dicta la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Adjudicar, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball
que es detalla a l’annex I d’aquesta Resolució.
Segon. El termini per prendre possessió de la nova destinació és de tres
dies hàbils, si el lloc radica a la mateixa localitat de la destinació actual, o d’un
mes si radica en localitat distinta, comptadors des de l’endemà del cessament,
que haurà de tenir lloc dins els tres dies hàbils següents al de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, d’acord amb el que disposa la base vuitena de la
convocatòria.
Tercer. Els efectes econòmics seran des de la data de la presa de possessió.
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El conseller d’Interior
José María Rodríguez Barberá
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI DE SEGURETAT DE LA CONSELLERIA D’INTERIOR (Resolució del
conseller d’Interior de 24 de febrer de 2005 (BOIB núm. 40, de 10 de març))
Codi unitat
INT0210001

Codi lloc
F01140314

LLOC
Cap del Servei de Seguretat

Adjudicatari
FRANCISCO BOSCH SASTRE

Marratxí, 11 de maig de 2005

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 9381
Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, pel qual s’aprova la creació del consorci per al desenvolupament d’actuacions de millora i construcció d’infraestructures al territori de
l’entitat local menor de Palmanyola
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la vicepresidenta
i consellera de Relacions Institucionals, en sessió celebrada el 20 de maig de
2005, adoptà, entre altres, l’acord següent:
«Primer. S’acorda la creació del Consorci per al Desenvolupament
d’Actuacions de Millora i Construcció d’Infraestructures al Territori de l’Entitat
Local de Palmanyola, així com l’aprovació dels seus Estatuts, que s’annexen a
aquest Acord.
El Consorci es crea d’acord amb l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; l’article 85 de la Llei 3/2003 , de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article
110 del Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, de disposicions legals vigents en
matèria de règim local, i s’ha de regir pels Estatuts establerts en l’annex d’aquest Acord. La constitució del Consorci s’ha d’instrumentar mitjançant el
corresponent conveni de col·laboració entre les administracions públiques consorciades, del qual se’n seguirà la tramitació administrativa corresponent.
L’àmbit d’actuació del Consorci s’ajustarà a la normativa vigent i al que
disposa l’article 38 del Reial decret 781/1986 de 18 d’abril, per qual s’aprovà el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Segon. Es faculta la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals per dur a terme totes les accions necessàries per executar el que
estableix aquest Acord.
Tercer. L’aportació efectiva del Govern de les Illes Balears al Consorci
s’ha d’instrumentar mitjançant l’expedient de despesa corresponent, d’acord
amb el que estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances, i la resta de
normativa aplicable.
Quart. S’ordena que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
aquest Acord i els Estatuts del Consorci, de conformitat amb el que disposa l’article 85 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma, així com el conveni corresponent signat per les administracions consorciades.»
ANNEX

Quart. Contra la present Resolució es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el conseller d’Interior, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, d’acord amb
el que disposen els art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

Estatuts del Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i
Construcció d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de
Palmanyola

