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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

887

Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’autoritza l’acceptació de la concessió
demanial gratuïta de l’ús del centre educatiu Can Nebot, de Sant Jordi de ses Salines, al terme
municipal de Sant Josep de sa Talaia

Fets
1. Mitjançant un acord de data 30 de novembre de 2018 del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa es va adjudicar de forma directa a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Universitat, la concessió demanial gratuïta de l’ús del
centre educatiu Can Nebot, destinat a escola infantil de primer cicle, amb una superfície de 403,05 m 2, i del terreny sobre el qual s’aixeca
l’escola, el qual té una superfície aproximada de 1.000 m2, situat a la parcel·la E-1 de la urbanització anomenada Can Nebot, de l’illa de
cases M-3 de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per a l’obertura i la gestió del centre d’educació
infantil.
La condició onzena de l’Acord esmentat assenyala que «la perfecció d’aquesta concessió demanial queda supeditada a la seua acceptació amb
les condicions expressades anteriorment per part de l’òrgan competent de la CAIB, que s’haurà de notificar a aquest Consell Insular».

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/17/1026640

2. Les dades registrals i cadastrals de la finca registral són les següents:
Finca de Sant Josep de sa Talaia núm.: 28221
CRU: 07010000749895
Registre de la Propietat d’Eivissa núm. 2
Inscripció: tom 1679, llibre 418, foli 85
Referència cadastral núm.: 0474313CD6007S0000DP
Situació: parcel·la E-1 de la urbanització anomenada Can Nebot, de l’illa de cases M-3 de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de
Sant Josep de sa Talaia.
Fonaments de dret
1. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
2. La Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix
l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol).
5. El Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol).
6. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar l’acceptació de la concessió demanial gratuïta de l’ús del centre educatiu Can Nebot, destinat a escola infantil de primer cicle i
situat a Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per a l’obertura i la gestió del centre d’educació infantil, duta
a terme mitjançant un acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 30 de novembre de 2018.
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2. Establir que la concessió demanial a la qual es fa referència es regeixi per les condicions previstes en l’Acord del Consell Executiu del
Consell Insular d’Eivissa de data 30 de novembre de 2018.
3. Notificar aquesta Resolució al Consell Insular d’Eivissa.
4. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, competent en matèria de patrimoni, a fi d’anotar
aquesta concessió demanial a l’Inventari general de béns i drets de la Comunitat Autònoma.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució ¾que exhaureix la via administrativa¾ es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article
57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 1 de febrer de 2019
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El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March i Cerdà
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