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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 17437
Correcció d’errors de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca per la qual es regulen les activitats a desenvolupar dins la
reserva marina del Migjorn de Mallorca.
Atès que s’ha advertit una errada en la publicació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, per la qual es regulen les activitats a desenvolupar
dins la reserva marina del Migjorn de Mallorca, núm. edicte 14985 (BOIB núm.
115 de 15-08-2006), es procedeix a efectuar l’oportuna rectificació.
En l’apartat quart de l’exposició de motius
On diu:
Per tot això, en virtut de la competència per a desenvolupar totes aquelles
accions que afavoreixin la protecció i la regeneració dels recursos marins vius,
atribuïda en l’article 3 del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels
recursos marins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un cop escoltada
la Comissió de seguiment i revisada la proposta de regulació amb els sectors
afectats, a proposta del director general de Pesca dict la següent
Ha de dir:
Per tot això, en virtut de la competència per a desenvolupar totes aquelles
accions que afavoreixin la protecció i la regeneració dels recursos marins vius,
atribuïda en l’article 3 del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels
recursos marins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el
Consell Consultiu, un cop escoltada la Comissió de seguiment i revisada la proposta de regulació amb els sectors afectats, a proposta del director general de
Pesca dict la següent
Palma, 27 de setembre de 2006
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 17566
Resolució del director gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual s’obre el termini per presentar les sol·licituds
de participació en el sistema de carrera professional i es fixen els
criteris que han de complir les persones aspirants a cada un dels
nivells que s’hi implantin
Fets
1. El 3 de juliol de 2006, la Mesa Sectorial de Sanitat va aprovar l’Acord
sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional per al personal inclòs en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
2. L’article 2 d’aquest Acord defineix el model de carrera professional que
ha d’implantar el Servei de Salut de les Illes Balears com a voluntària i estableix
que s’ha d’actuar sempre a instància de la persona interessada.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Obrir el termini d’obertura per presentar les sol·licituds de participació
en el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal
sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest termini comença l’endemà de la publicació d’aquesta resolució i acaba el 30 de novembre de 2006.
2. La sol·licitud s’ha d’ajustar al model que apareix en l’annex I d’aquesta resolució.
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3. Les sol·licituds s’han de presentar en el registre de la gerència a la qual
pertanyi el treballador.
4. Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a) Personal estatutari fix:
– còpia compulsada del nomenament com a personal estatutari fix;
– certificat original sobre els serveis prestats que indiqui expressament la
categoria professional (o un justificant d’haver-lo sol·licitat).
– Currículum segons model que s’adjunta.
b) Personal estatutari interí que en data del 30 d’octubre de 2006 tengui
acreditats com a mínim 5 anys d’antiguitat com a personal estatutari interí de la
categoria a la qual s’opta:
– còpia compulsada del nomenament com a personal interí;
– certificat original sobre els serveis prestats que indiqui expressament la
categoria professional (o un justificant d’haver-lo sol·licitat).
– Currículum segons model que s’adjunta.
c) Personal funcionari fix (APD):
– còpia compulsada del nomenament;
– certificat original sobre els serveis prestats que indiqui expressament la
categoria professional (o un justificant d’haver-lo sol·licitat).
– Currículum segons model que s’adjunta.
5. El departament de personal de la gerència a la qual estigui adscrita la
persona sol·licitant revisarà la sol·licitud, examinarà la documentació aportada i
requerirà que s’esmenin els defectes formals que hi hagués observat; finalment,
elevarà la proposta de resolució de conformitat a les instruccions de la Secretaria
General.
Palma, 20 de setembre de 2006
El director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears
Sergio Bertrán Damián

(vegeu els annexes en la versió castellana)
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4.- Anuncis
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 17264
Informació pública d’autorització administrativa d’instal·lacions
elèctriques.
Als efectes establerts a la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric; en el Decret del Govern de les Illes Balears 99/1997, d’11 de juliol, de
tramitació d’instal·lacions elèctriques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, modificat pel Decret 36/2003, d’11 d’abril; en el Decret 96/2005, de 23
de setembre, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears i en el Decret del Govern de les Illes Balears 4/1986,
de 23 de gener, d’implantació i regulació dels estudis d’avaluació d’impacte
ambiental, se sotmet a informació pública la petició de ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. d’autorització de les instal·lacions elèctriques les característiques principals de les quals s’assenyalen a continuació:
Expedient TR 21/06: TRAM LÍNIA DOBLE CIRCUIT SOTERRAT 132
KV IBIZA-BOSSA, SAN JORGE-BOSSA.
TM: St. Josep de sa Talaia.
La qual cosa es fa pública perquè el projecte i l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:
- La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, situada a Palma, camí de
Son Rapinya, 12, 5a planta (Direcció General d’Energia).
I perquè s’hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions, per exemplar duplicat, que es considerin pertinents, en el termini de vint dies, comptadors
a partir de l’endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, 21 de setembre de 2006
El director general d’Energia
Jaume Sureda Bonnín

—o—

