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d’Eivissa, expedient UP 9/94, de conformitat amb el que es disposa a la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, s’efectua aquest anunci/notificació.

A aquests efectes, i en els deu dies següents al de l’exposició i la publicació
d’aquest edicte-notificació, es podrá acceptar el full d’apreciació de GESA o bé
rebutjar-lo i, en aquest segon cas, tindrà dret a fer les al·legacions que consideri
convenients i, així mateix, aportar les proves que consideri oportunes en justificació
d’aquestes al·legacions a la Direcció General d’Indústria, situada a Palma, Gran
Via Asima, 2-8è, Polígon Son Castelló.

Relació que s’indica:

a) Propietari: SEMON INVESTMENTS, amb darrer domicili a Burgo de
Osma, núm. 2. 28079 Madrid.

Finca afectada: Urbana referència cadastral: 74109-03 de Sant Josep (Eivissa)
Un suport, superfície de la base = 1,96 m2
Afecció: 132 metres de vol de conductors amb una superfície afectada de

132 x 9 =1188 m2
Valoració GESA: 78.743 ptes.

b) Propietari: CIA. EUROPEA DE TERRENOS, S.A., amb darrer domicili
a Balmes, núm. 191-àtic 2n 08006 Barcelona.

Finca afectada: núm. 1 del Polígon 23 de Sant Josep (Eivissa)
Dos suports, superfície total de les bases = 8,90 m2
Afecció: 140 metres de vol de conductors amb una superfície afectada de

140 x 9 =1260 m2
Valoració GESA: 84.324 ptes.

Palma, 11 de juliol de 1997
El director general d’indústria

Jaume Grimalt Estelrich
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Núm. 14261
Expropiacions: citació actes prèvies

Expropiacions: citació actes prèvies

Declaració d’urgència aprovada pel conseller d’Agricultura, Comerç i
Indústria, de data 9 i 20 de juny de 1997. UP 4/96

Amb la finalitat de realitzar la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de
la finca afectada per l’expropiació forçosa amb caràcter d’urgència, motivada per
la instal·lació de la línia de distribució d’energia elèctrica a 15 kV i ET S/P «Can
Totxa», en el t.m. de Pollença, (Balears), les característiques tècniques de la qual
són: centre de transformació «Can Totxa», tipus intempèrie, damunt suport
metàl·lic, amb transformador de fins a 100 kV a 1500, 380-220 volts. Línia aèria
a 15 kV, conductors d’Al-alw de 49,49 mm2, suports metàl·lics, longitud 590 m,
origen: suport núm. 2 derivació ct Can Roma.

Mitjançant aquest anunci i per tal de facilitar les dades necessàries que han
de constar en les referides actes prèvies, es comunica als propietaris, que a
continuació s’indiquen, que el proper dia 8 d’agost de 1997 a les hores que
s’indiquen més avall es presentin a l’Ajuntament de Pollença (Balears).

Propietari: SR. JOSÉ TORRANDELL RAMON
Domicili: C/ Jaume II, núm. 38, 07460 Pollença
Hora: 10:00 h Ajuntament de Pollença (Balears)

Finca afectada: Finca núm. 143 del Polígon 2 del t.m. de Pollença
Afecció:

Longitud de vol de conductors = 71 m
Superfície afectada pel vol = 71x9 = 639 m2

Propietari: SR. ANTONIO CAPLLONCH CIFRE
Domicili: Can Roig, ctra. Pollença-Alcúdia, km 1,800, 07460 Pollença
Hora: 10:10 h Ajuntament de Pollença (Balears)

Finca afectada: Finca núm. 214 del Polígon 3 del t.m. de Pollença
Afecció:

2 suports metàl·lics, amb una superfície de la base d’1,56 m2 i 1,21 m2
Longitud de vol de conductors = 218 m
Superfície afectada pel vol = 218x9 = 1962 m2

Propietari: SR. PEDRO MORRO CATALA
Domicili: Can Daniel, ctra. Pollença-Alcúdia, km 2, 07460 Pollença
Hora: 10:20 h Ajuntament de Pollença (Balears)

Finca afectada: Finca núm. 215 del Polígon 3 del t.m. de Pollença
Afecció:

2 suports metàl·lics, amb una superfície de la base d’1,21 m2 i 0,48 m2
Longitud de vol de conductors = 278 m
Superfície afectada pel vol = 278x9 = 2502 m2

Palma, 4 de juliol de 1997
EL CONSELLER D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA

Josep Juan i Cardona
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Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares

1.- Disposiciones Generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Núm. 14375
Corrección de errores advertidos en la versión castellana de la Ley
2/97 de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
publicada en el B.O.C.A.I.B. nº 76 de 21 de junio de 1997.

Habiéndose observado errores en la publicación de la Ley 2/97 de Tasas de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares publicada en el BOCAIB nº 76 de
21 de junio, a continuación se transcriben las siguientes rectificaciones:

- En el Artículo 2.-Régimen normativo:
 Se suprime el apartado 2, quedando en consecuencia el apartado 3 como 2.

- En el artículo 10.- Devengo:
   En el párrafo 1 a) donde dice: «función»;  debe decir «Actividad».

- En la disposición adicional segunda, punto 2 b) donde dice: «Los precios
satisfechos por los Usuarios de amarres de la Escuela de Vela Calanova»; debe
decir: «Los precios satisfechos para los Usuarios de la Escuela de Vela Calanova
en concepto de:

- amarres
- Invernadas
- Estancias en tierra por varadas.»

- En la disposición adicional tercera, debe añadirse un nuevo punto 3:
«3.- Los precios públicos a satisfacer por la prestación de los servicios

académicos universitarios se fijarán y regularán de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 54.3.b), de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma
Universitaria.»

- Se debe añadir como disposición adicional cuarta el texto que se transcribe
a continuación:

«Disposición adicional cuarta.
Corresponderá a los Consells Insulars, la ordenación, la fijación de la

cuantía, la gestión y la recaudación de las tasas por la realización de actividades
o por la prestación de servicios que les hayan sido transferidos como propios por
Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.»

Palma 16 de julio de 1997
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3.-Otras disposiciones

CONSELLERIA DE FOMENTO

Núm. 14271
Orden del consejero de fomento relativa al modelo de comunica-
ción de transportes turísticos a realizar con reiteración de itinera-
rio y carácter periódico o reiteración de calendario.

EL artículo ONCE del Decreto 87/1997 de 20 de junio, regulador de los
transportes terrestres en el ámbito de las Islas Baleares, impone a las agencias de


