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Creu Roja.
Els equips de seguretat privats.
El director de l’emergència els dirigeix, assistit pel Consell Assessor format
per experts en la matèria. Concretament:....................
Es treballa amb la màxima activitat per recuperar la normalitat com més
aviat millor.
S’emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el
desenvolupament de la situació quan finalitzi la situació d’emergència.
Protecció Civil del Govern Balear, en nom de les autoritats responsables,
lamenta profundament els danys humans i materials ocasionats per aquest accident
i comunica a la població que es realitzen tots els esforços possibles per a millorar
la situació.

EXEMPLE DE COMUNICAT EN CAS D’INUNDACIÓ I/O FORTS
AIGUATS
NOTA DE PREMSA DE PROTECCIÓ CIVIL DEL GOVERN BALEAR
Objecte: Estimació de risc d’inundacions i forts aiguats a ............................,
emès per ................
ESTAT DEL TEMPS
Segons informen..............................., es preveuen fortes tempestats durant
les pròximes hores a les zones de........................................
La situació actual del PLA NACIONAL DE PREDICCIÓ I VIGILÀNCIA
DE
FENÒMENS
METEOROLÒGICS
ADVERSOS
és
........................................................., que significa :................................
RECOMANACIONS ATÈS EL RISC
Seguiu les consignes de les autoritats.
- Escoltau la ràdio i posau atenció a les prediccions meteorològiques.
- No telefonau, deixau les línies lliures per als equips de socors.
- Protegiu-vos, sobretot, després que hagi anunciat que augmenta el nivell
de les aigües.
- No aneu a cercar els nins a l’escola, aquesta ja se n’ocupa.
- Informeu les autoritats de la vostra situació i de la vostra família.
Si esteu a casa o a un edifici.
- Obtureu les portes, les finestres i les obertures del vostre domicili o local
si pot quedar afectat. Col loqueu els documents importants, els objectes valuosos,
els aliments i l’aigua potable en els pisos alts.
- Poseu els productes perillosos a llocs protegits.
- Conduiu els animals domèstics a llocs alts i protegits.
- Desconecteu l’interruptor general de l’electricitat.
- No baixeu als soterranis ni quedeu a zones badies.
Si esteu fora, a l‘exterior.
- Allunyeu-vos de les rieres, els torrents o les zones que es puguin inundar,
situeu-vos a punts alts i no torneu enrera.
- No travesseu una zona inundada ni a peu ni en cotxe.
- No us estacioneu ni acampeu a llits secs ni a les riberes dels rius, perquè
les crescudes d’aigua o les avingudes arriben sempre per sorpresa.
- En cas d’emergència cridar telefoneu al núm. 112 del Centre d’Emergència
de Balears.
— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 10011
Decret 51/1998, de 8 de maig, pel qual s’assumeixen i es
distribueixen les competències transferides per l’Administració de
l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de
gestió de la formació professional ocupacional.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/
1983, de 25 de febrer, i reformat per la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març,
disposa en l’article 12.15 que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la funció executiva en matèria laboral, en els termes que estableixen les
lleis i les normes reglamentàries que desplegant la seva legislació dicti l’Estat. I
disposa en l’article 15.1 que la Comunitat Autònoma assumeix en matèria de
desenvolupament i execució de l’ensenyament l’extensió, nivells i graus, modalitats
i especialitats.
El Reial decret 621/1998, de 17 d’abril, aprovà l’Acord de la Comissió
Mixta de Transferències, previstes en la disposició transitòria quarta de l’Estatut
d’autonomia, pel qual es traspassen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
les funcions i els serveis en matèria de gestió de la formació professional
ocupacional. En l’apartat B) de l’Acord s’especifiquen les noves funcions de
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l’Administració de l’Estat que assumeix la CAIB i s’identifiquen els serveis que
es traspassen.
En haver-se publicat el Reial decret, la Comunitat Autònoma ha d’assumir
correlativament les funcions i els serveis transferits.
Per tot això, a proposta del conseller de Treball i Formació, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 8 de maig de 1998,

DECRET
Article 1
D’acord amb el que estableix el Reial decret 621/1998, de 17 d’abril, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumeix les funcions i els serveis
transferits per l’Estat en matèria de gestió de la formació professional ocupacional, en els termes expressats en els articles següents.
Article 2
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumeix les funcions i els
serveis inclosos en l’article 2 del Reial decret 621/1998, de 17 d’abril, publicat en
el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 102, de 29 d’abril de 1998.
Article 3
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de
Treball i Formació, exercirà les funcions i els serveis esmentats en l’article
anterior.
Article 4
La distribució de les competències assumides entre els diferents òrgans de
la Conselleria de Treball i Formació s’efectuarà d’acord amb el que estableix la
normativa vigent.
Disposició final primera
Es faculta el conseller de Treball i Formació perquè dicti les disposicions
necessàries per desplegar i per aplicar aquest decret.
Disposició final segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB.
Palma, 8 de maig de 1998
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller de Treball i Formació
Guillem Camps i Coll
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 10014
Decret 52/1998, de 8 de maig, de modificació del Decret 42/1985,
d’1 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Mahón i del seu Consell Regulador.
El Reglament de la Denominació d’Origen Mahón i del seu Consell
Regulador s’aprovà per Decret 42/1998, d’1 d’abril, i es modificà pel Decret 49/
1993, de 3 de juny.
La designació del nom del municipi de Maó per identificar el formatge
emparat amb la denominació, obeeix al fet que històricament es comercialitzava
a través del port de Maó, encara que la zona d’elaboració, fabricació i maduració
és l’illa de Menorca.
Els canvis produïts en les rutes de comercialització d’aquest formatge i el
millor coneixement que es té de l’illa de Menorca, han determinat que sovint el
formatge emparat per la Denominació d’Origen Mahón s’identifiqui amb el nom
de Menorca. Per la qual cosa, el Consell Regulador, a la vista dels resultats dels
estudis fets entre els consumidors de formatges en general i del formatge Mahón
en particular, considera convenient canviar la denominació Mahón per la de
Mahón-Menorca.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i
havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de dia 8 de maig de 1998,
DECRET
Article únic.
Es modifica el Reglament de la Denominació d’Origen Mahón i del seu
Consell Regulador, aprovat pel Decret 42/1985, d’1 d’abril, modificat pel Decret
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49/1993, de 3 de juny, en els termes següents:
S’incorpora el terme Menorca a la Denominació d’Origen Mahón, atorgada
per a determinats formatges i regulada pel Decret 42/1985, modificat pel Decret
49/1993. En conseqüència, totes les referències que es fan en el seu Reglament
a la Denominació d’Origen Mahón, d’ara endavant s’entendran fetes a la
Denominació d’Origen Mahón-Menorca.

6933

23-05-1998

Aquest Pla Director Sectorial podrà èsser examinat en el Departament de
Carreteres de la Conselleria de Foment, Cr. Miquel Santandreu,1 de Palma; en el
Servei de Carreteres de Menorca, Crta Maó-Ciutadella, pk 1.2 i en els d’Eivissa,
Crta comarcal 733, pk 1.6 (Antic Jardí de Rei) durant els dies i hores hàbils
d’oficina.

Disposició addicional única
Aquest Decret es presentarà al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
per a la ratificació de les modificacions aprovades i per a la tramitació davant la
Unió Europea, segons el que s’estableix al Reglament (CEE) 2081/92 del Consell.

Palma de Mallorca, 17 de maig de 1998.

Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— o —-

Palma, 8 de maig de 1998
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan i Cardona
— o —-

3.-D’altres disposicions
CONSELLERIA DE FOMENT

El conseller de Foment,
Joan Verger Pocoví.

Núm. 10000
Acord informació pública reobertura de la línia Inca -Sa Pobla –
Alcúdia. Primera fase. Tram: Inca – sa Pobla.
Havent estat aprovat inicialment pel consell de govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el projecte de “Reobertura de la línia Inca – Sa
Pobla – Alcúdia, primera fase, tram : Inca – Sa Pobla” en sessió de dia 15 de maig,
es sotmet el projecte corresponent a informació pública per tal d’admetre les
observacions que sobre aquesta informació es vulguin exposar, així com als
efectes d’informació dels afectats per l’expropiació forçosa determinada per la
utilitat pública implícita en el projecte, durant un termini de 20 dies.
Aquest projecte podrà ser examinat en el Departament de Carreteres de la
Conselleria de Foment, secció Expropiacions, Cr. Miquel Santandreu, 1, així com
en l’edifici de Serveis Ferroviaris de Mallorca, situades a la Plaça Espanya, s/n.

Núm. 9818
Correcció d’errades advertides en la versió de llengua castellana
de la resolució del secretari general tècnic de la conselleria de
foment de delegació de competencies pels casos de la seva absència.

Palma, 18 de maig de 1998
El conseller de Foment,
Joan Verger Pocoví.

Advertida errada en la transcripció de la redacció del punt 1r. de l’esmentada
resolució, mitjançant el present anunci es procedeix a la correcta publicació essent
la redacció correcta la seguent:
El punt 1r. de la resolució ha de dir:
“1r. Delegar en el cap del servei jurídic les funcions administratives
pròpies d’aquesta secretaria general tècnica, en la meva absència, fent excepció
dels casos següents:

— o —Núm. 10005
Proposta de declaració d’urgent ocupació dels terrenys afectats
corresponents al projecte d’accessos a la Via de cintura de Palma.
Fase 2. Accés a Son Hugo. Clau 2-CA-9717.0-NC
El consell de govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en sessió
celebrada dia 8 de maig aprovà la següent proposta del conseller de Foment :

a) Les funcions que la secretaria general tècnica té atribuïdes per delegació.
b) Les que impliquin l’exercici del càrrec de membre d’òrgans col.legiats
o consells d’entitats depenents de la Conselleria.”
El punt 4t. de la resolució ha de dir:
Aquesta resolució substitueix la dictada en el mateix sentit dia 2 de juny
de 1997, en favor del cap de servei de gestió administrativa.
Palma, 13 de maig de 1998
El Secretari General Tècnic
Joan Seguí Perelló
— o —-

Proposta de declaració d’urgent ocupació dels terrenys afectats corresponents
al projecte d’accessos a la Via de cintura de Palma. Fase 2. Accés a Son Hugo. Clau
2-CA-9717.0-NC
Atesa la proposta del director general d’Obres Públiques de la Conselleria
de Foment, de declaració d’urgent ocupació dels béns afectats corresponents al
projecte d’accessos a la Via de Cintura de Palma, fase 2, accés a Son Hugo. Clau
2-CA-9717.0-NC.
Atès el contingut de l’Article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa que
habilita per a l’adopció d’aquests tipus d’acords, i l’Article 56 del Reglament de
la mateixa Llei que així mateix ho permet, tot seguint la motivació de l’acord que
s’adopti, el conseller de Foment eleva al consell de govern la següent proposta d’
ACORD

Núm. 9859
Acord de nova informació pública relativa a l’aprovació inicial del
pla director sectorial de carreteres de la comunitat autònoma de les
illes balears.

PRIMER.- Declarar, de conformitat amb l’Article 52 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, la urgent ocupació dels terrenys afectats per l’expropiació a la qual dóna
lloc el projecte d’accessos a la Via de Cintura de Palma, fase 2, accés a Son Hugo.
Clau 2-CA-9717.0-NC.

Tenint en compte el temps transcorregut des de l’aprovació inicial del Pla
Director Sectorial de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
per la Comissió de Coordinació de Política Territorial a la sessió de 20 de juny de
1994, així com les al.legacions presentades i les modificacions introduïdes en la
seva redacció actual, és per això que reunida l’esmentada comissió dia 14 de maig
de 1998, i d’acord amb el que disposa en l’Article 24 de la Llei 8/19987, d’1
d’abril, d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, ha acordat sotmetre l’esmentat
Pla a un nou període d’informació pública per un termini de DOS MESOS, que
s’han de comptar des del dia següent en què s’inserti aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per admetre les observacions
que sobre aquesta informació es vulguin exposar.

SEGON.- Complint el que mana l’Article 56.1 del Reglament de l’esmentada
Llei d’Expropiació Forçosa, motivar aquest procediment en la necessitat urgent de
disposar amb aquest nou accés a la Via de Cintura de Palma des de les instal.lacions
esportives de Son Hugo i la zona limítrofa del nucli urbà de la ciutat.
TERCER.- Significar que en compliment de l’Article 56.1 del Reglament de
la Llei d’Expropiació Forçosa, s’ha sotmès a informació pública durant el termini
de quinze dies la relació d’afectats sense cap al.legació.
QUART.- Fer constar que d’acord amb el que disposa l’Article 56.2 de
l’esmentat Reglament, contra aquest acord no hi cap la interposició de cap recurs.

