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ANNEX
BASES SECRETARI GENERAL DEL PLE
L’Ajuntament de Palma acordà la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball de Secretari General del Ple de la Corporació entre funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de la Subescala corresponent, tenint
en compte el marcat caràcter directiu de les funcions que té atribuïdes i de la
especial responsabilitat que assumeix amb el seu desenvolupament.
Ajustades la convocatòria i les seves bases a allò establert a l’article 28 de
l’esmentat Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, deu procedir-se a la seva
publicació conforme a l’exigit per l’indicat precepte.
Per tant, d’acord amb les atribucions conferides a l’acord plenari de 19 de
desembre de 2007, pel que s’estableix l’estructura orgànica de l’Ajuntament de
Palma, la cap servei que subscriu, proposa a l’Il·lm. Sr. Regidor de l’Àrea delegada de funció Pública, desconcentració territorial i població adopti la següent:
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Cinquena.- Sol·licituds.
Es dirigirà dins els quinze dies naturals següents a la data de publicació de
la convocatòria al B.O.E., acompanyant currículum vitae de l’aspirant, les circumstàncies del qual s’acreditaran fefaentment pel qui resulti elegit.
Sisena.- Resolució.
La Molt Honorable Sra. Presidenta de la Corporació procedirà, en el seu
cas, prèvia constatació de la concurrència dels requisits exigits a la convocatòria, a dictar la resolució corresponent, en el termini del mes següent a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds, donant comte al Ple de la
Corporació i trasllat de la mateixa a l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma per a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i tramesa al Ministre d’Administracions Públiques per a la seva anotació i publicació conjunta al Butlletí Oficial de l’Estat.
Setena.- Termini possessori.
El termini possessori i la pressa de possessió s’ajustarà a l’establert a l’article 23 del Reial Decret 1732/1994.

RESOLUCIÓ
1er.- Aprovar la convocatòria i les bases per a la provisió, mitjançant el
sistema de lliure designació, del lloc de treball de Secretari General del Ple de
l’Ajuntament de Palma que figuren a l’Annex d’aquesta Resolució.
2on.- Donar trasllat de les mateixes a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears als efectes de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i
la seva tramesa al Ministeri d’Administracions Públiques per a la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
ANNEX
BASES PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE LLIURE
DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI GENERAL
DEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE PALMA.
Primera.- Forma de provisió.
La convocatòria per a la provisió del lloc de Secretari General del Ple es
regirà pel sistema de lliure designació, conforme al disposat als articles 27 a 29
del R.D 1732/1994, de 29 de juliol, amb les modificacions introduïdes mitjançant Decret 834/2003, de 27 de juny, sobre selecció i provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal i la Disposició addicional segona de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
Segona.- Objecte de la convocatòria.
La convocatòria té per objecte la provisió pel sistema de lliure designació
del lloc de Secretari General del Ple, les característiques del qual, segons la
Relació de Llocs de Treball i Plantilla de personal vigents, aprovats pel Ple de
la Corporació en sessió de 19 de desembre de 2007, son les següents:
Denominació:
Tipus de lloc:
Escala:
Subescala:
Categoria:
Nivell:
Complement Específic mensual:
Nombre de llocs:

Secretari General del Ple
Singularitzat
Habilitació Estatal
Secretaria
Superior
30
3.164,22 euros mensuals
1

Tercera.- Requisits per al seu desenvolupament.
Ostentar la condició de funcionari amb habilitació de caràcter estatal, pertinent a la Subescala de Secretaria, Categoria Superior.
Estar en possessió del certificat de coneixements de català nivell B o
equivalent, d’acord amb allò establert a l’article 4 Decret 86/2004, de 15 d’octubre, pel que es regula l’exigència del coneixement de la llengua catalana en els
procediments per a proveir llocs de treball a les entitats locals de les Illes
Balears reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Els aspirants que no acreditin els certificats o títols mencionats, hauran de
realitzar una prova específica que avaluarà els coneixements exigits de català.
Per a la pràctica d’aquest exercici, es comptarà amb l’assessorament d’un tècnic designat per l’Escola Balear d’Administració Pública. El temps màxim per
a realitzar-lo serà d’una hora.
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte.
Quarta.- Participació
Podran participar en la convocatòria els funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal que reuneixen els requisits per a desenvolupar aquest lloc de treball al que es fa referència a l’apartat anterior.

Vuitena.- Norma supletòria.
Per a allò no previst a aquestes bases s’estarà a allò disposat a la llei
7/1982, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, Reial Decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball de l’Administració
local reservats amb funcionaris amb habilitació estatal.
Palma, 17 de novembre de 2008.
La cap del Servei de RRHH.
Catalina Gordiola Juncadella
La directora General de RRHH, Qualitat i Atenció al Públic
Sonia Moragues Botey.
Davant meu,
El cap de Departament de Recursos Humans
p.d. Decret de Batlia núm. 15748, de 25 de setembre
publicat al BOIB núm. 147, de 18 d’octubre de 2008
Juan García Lliteras
Conforme i que s’elevi a Decret
El regidor de l’Àrea delegada de Funció Pública, Desconcentració
Territorial i Població.
José Francisco Hila Vargas

—o—
CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Num. 1509
Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 21
de gener de 2009 per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats
al transport per carretera, que s’han de dur a terme l’any 2009 a
les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera
El Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera determina que, finalitzat el curs de formació, els
aspirants a obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial han de superar, en un termini no superior a sis mesos, comptadors des
de l’acabament del curs, un examen que versa sobre el contingut de les matèries
incloses en l’annex I del Reial decret.
L’article 15 del Reial decret estableix que han d’organitzar els exàmens
els òrgans competents per a l’expedició de les autoritzacions de transport públic
discrecional de viatgers i mercaderies per carretera en el territori de què es tracti.
A l’illa de Mallorca és la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
qui emet aquestes autoritzacions, mentre que a les illes d’Eivissa i Formentera,
en virtut de la Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de transports terrestres, són els consells insulars
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respectius els que les emeten.
Els consells insulars d’Eivissa i Formentera han sol·licitat a la Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori que aquesta convocatòria i el desenvolupament de les proves es facin extensius als aspirants a obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial que resideixen en aquestes illes, per la qual cosa s’ha formalitzat amb els dos organismes el corresponent conveni d’encàrrec de gestió.
Per tot això, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit
1. L’objecte d’aquesta Ordre és la convocatòria de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial
que exigeix el Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol.
2. La convocatòria s’estén a l’àmbit territorial de les illes de Mallorca,
Eivissa i Formentera, en les capitals de cadascuna de les quals s’han de dur a
terme proves.
Article 2
Proves de l’any 2009
1. Durant l’any 2009 hi haurà sis convocatòries que s’han de desenvolupar els mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, destinades als
conductors per als quals s’exigeixi estar en possessió dels permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
2. Les proves s’han de dur a terme a l’empara del que estableixen l’article
15 del Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, i aquesta Ordre.
La composició dels tribunals qualificadors s’ha de determinar mitjançant
resolució de la Direcció General de Mobilitat i s’ha de publicar en el BOIB.
Article 3
Normes generals per a la realització de les proves
La realització de les proves s’ha d’ajustar a les bases següents:
Primera
Contingut de les proves
Les proves s’han d’ajustar al programa establert en l’annex I (apartat A)
del Reial decret 1032/2007 (BOE de 2 d’agost de 2007).
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del termini de presentació de sol·licituds.
- Que l’aspirant acrediti, mitjançant certificat d’empadronament, que,
encara que hagi tengut el domicili a les illes de Mallorca, Eivissa o Formentera
durant menys de cent vuitanta-cinc dies naturals del darrer any, comptadors des
de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, s’ha vist obligat per
raons familiars o professionals a canviar la residència a una d’aquestes illes.
Aquesta circumstància no s’entén complerta si es tracta d’una estada temporal
en una localitat per a la realització d’una activitat de duració determinada.
L’assistència a una universitat, escola o centre docent no implica el trasllat de la
residència habitual.
Si el tribunal, en qualsevol moment del procés, té coneixement o dubtes
fonamentats que algun dels aspirants incompleix els requisits exigits a la convocatòria pot requerir-li els documents acreditatius de complir-los. En el supòsit que no quedin acreditats, l’aspirant quedarà exclòs de les proves.
Tercera
Sol·licituds, lloc i termini de presentació
1. Les persones que volen prendre part a les proves han d’emplenar la
sol·licitud que figura com a model a l’annex 1 i que se’ls lliurarà a les oficines
de la Direcció General de Mobilitat i dels consells insulars d’Eivissa i
Formentera, a més de a l’adreça web http://dgmobil.caib.es.
2. Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’una fotocòpia del document nacional d’identitat vigent i del justificant de pagament de la taxa per drets
d’examen i, si n’és el cas, dels documents que s’indiquen a l’article anterior.
3. Les sol·licituds s’han de presentar en el registre de la Direcció General
de Mobilitat (C/ d’Eusebi Estada, 28 de Palma), en els registres respectius dels
consells insulars d’Eivissa i Formentera o en qualsevol dels llocs que estableix
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. També es poden
presentar de manera telemàtica a la pàgina web del Ministeri de Foment
(www.fomento.es).
4. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils,
comptadors des del dia 1 dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre de 2009.
La manca de qualsevol de les dades de la sol·licitud o dels documents o
justificants exigits donarà lloc a l’exclusió dels aspirants.
Quarta
Admissió provisional i definitiva d’aspirants

Els exercicis que s’han de desenvolupar, l’estructura i la forma de qualificar-los són els que estableix l’annex V, secció 1.a del Reial decret esmentat.

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, la Direcció
General de Mobilitat dictarà una resolució amb les llistes provisionals d’aspirants admesos i d’aspirants exclosos, amb indicació de la causa que motiva l’exclusió, i la publicarà en el tauler d’anuncis de la Direcció General, així com en
els dels consells d’Eivissa i Formentera.

L’examen consta de 100 preguntes tipus test, cadascuna de les quals conté
quatre respostes alternatives. Les respostes correctes es valoren amb 1 punt i les
errònies es penalitzen amb 0,5 punts negatius. Les preguntes no contestades o
que contenen més d’una resposta no puntuen ni positivament ni negativament..

Els aspirants exclosos, així com els que no figurin o figurin amb alguna
dada errònia a les llistes d’admesos, disposen d’un termini de deu dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de l’exposició de la Resolució, per esmenar el
defecte observat.

Pel que fa a la durada, els aspirants disposen de dues hores.
Segona
Requisits dels aspirants
1. Per poder participar a les proves és necessari haver superat els cursos
preceptius, ja sigui en la modalitat ordinària o l’accelerada, d’acord amb el que
estableix l’article 5 del Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, en els sis mesos
anteriors a la data de realització de l’examen.
2. Tenir la residència habitual a les illes de Mallorca, Eivissa o
Formentera, amb independència del lloc on s’hagi duit a terme el curs preceptiu, abans de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Es presumeix que la residència habitual de l’aspirant és el domicili que
figura en el document nacional d’identitat en vigor. Només s’admet que el domicili sigui distint al que apareix en el DNI, si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:
- Que l’aspirant acrediti, mitjançant certificat d’empadronament, que ha
tengut el domicili a les illes de Mallorca, Eivissa o Formentera almenys durant
cent vuitanta-cinc dies naturals del darrer any, comptadors des de l’acabament

Una vegada acabat el termini d’esmena, la Direcció General de Mobilitat
dictarà una resolució en què declara aprovades les llistes definitives d’aspirants
admesos i d’aspirants exclosos, amb indicació de la causa que en motiva l’exclusió, i la publicarà en el tauler d’anuncis de la Direcció General i en els consells insulars d’Eivissa i Formentera.
Cinquena
Tribunal, data i lloc de realització de les proves
La composició dels tribunals, les dates i el lloc de realització de les proves corresponents s’han de fer públiques mitjançant una resolució de la Direcció
General de Mobilitat, que s’ha de publicar en el BOIB.
Als efectes de comunicacions el tribunal té la seu a la Direcció General de
Mobilitat, carrer d’Eusebi Estada, 28, de Palma.
Sisena
Presentació a l’examen i desenvolupament de les proves
Els aspirants admesos han de concórrer a les proves proveïts del document
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oficial en vigor acreditatiu de la identitat i del domicili. En cas contrari, l’aspirant no serà admès a les proves i no podrà realitzar-les. Es recomana, així
mateix, que hi concorrin proveïts del justificant de pagament de la taxa per drets
d’examen i, si escau, de la còpia de la sol·licitud d’admissió.
Per a la realització correcta dels exercicis corresponents, els aspirants han
de dur llapis, bolígraf i goma d’esborrar.
Setena
Llista d’aspirants declarats aptes i termini de reclamacions
Una vegada acabades les proves i corregits tots els exercicis, el tribunal ha
de fer pública, en el tauler d’anuncis de la Direcció General de Mobilitat i dels
consells insulars d’Eivissa i Formentera, la relació provisional d’aspirants aptes.
Els aspirants no inclosos en aquesta llista disposaran d’un termini de deu
dies hàbils per presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Un cop resoltes aquestes reclamacions, el tribunal ha d’elevar la proposta
de llista definitiva d’aspirants aptes a la Direcció General de Mobilitat, que ha
de dictar una resolució en què els declara aptes i l’ha de publicar en el tauler d’anuncis de la Direcció General i en els consells insulars d’Eivissa i Formentera.
Vuitena
Presentació de documents
En el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les llistes definitives d’aprovats en el tauler d’anuncis de la Direcció
General de Mobilitat (carrer d’Eusebi Estada, núm. 28, de Palma) i dels consells
insulars d’Eivissa i Formentera, els aspirants inclosos han de presentar a la
Direcció General o als consells insulars d’Eivissa i Formentera els documents
següents:
- El document nacional d’identitat en vigor en què figuri el domicili a les
illes de Mallorca, Eivissa o Formentera.
- Si escau, el certificat d’empadronament que acredita que l’aspirant ha
tengut el domicili a les illes de Mallorca, Eivissa o Formentera almenys durant
cent vuitanta-cinc dies naturals el darrer any, comptadors des de l’acabament del
termini de presentació de sol·licituds.
- Si escau, el certificat d’empadronament que acredita que l’aspirant ha
tengut el domicili a les illes de Mallorca, Eivissa o Formentera i el document
que acredita que l’aspirant s’ha vist obligat per raons familiars o professionals a
canviar la residència a una de les tres illes.
Aquells que no presentin la documentació dins del termini fixat o si després d’examinar-la es dedueix que no compleixen els requeriments assenyalats
a la base segona de la convocatòria quedaran exclosos de la relació d’aptes i
quedaran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en
què hagin incorregut per falsedat a la sol·licitud inicial.
Article 4
Vigència de la normativa de transports i d’altres matèries relacionades
amb el contingut dels exàmens
La normativa que s’ha de considerar en el desenvolupament dels exàmens
és la vigent en la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
Disposició final primera
Entrada en vigor
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de gener de 2009
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

ANNEX 1
Sol·licitud d’admissió a l’examen

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A L’EXAMEN PER A L’OBTENCIÓ DEL
CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ACREDITATIU DE LA
QUALIFICACIÓ INICIAL
(registre)
Gestoria:
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SOL·LICITANT
Nom i llinatges:………………………………….
DNI:……………………….Nacionalitat:………………
Data de naixement:………………….Lloc de naixement:……………
Adreça:………………………….
Localitat:………………………Codi postal: ……………………
Municipi:…………………………………..
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon 1:………………………..Telèfon 2:…………………..
Adreça electrònica:…………………………
CONVOCATÒRIA A QUÈ US PRESENTAU:
( ) Febrer
( )Agost
( ) Abril
( ) Octubre
( ) Juny
( ) Desembre
ILLA EN QUÈ US PRESENTAU:
( ) Mallorca
( ) Eivissa

( ) Formentera

PROVES A QUÈ US PRESENTAU:
Qualificació inicial de viatgers ( ) Modalitat accelerada
( ) Modalitat ordinària
Qualificació inicial de mercaderies ( ) Modalitat accelerada
( ) Modalitat ordinària
( ) Ampliació a qualificació inicial de viatgers
( ) Ampliació a qualificació inicial de mercaderies
DOCUMENTS ADJUNTS:
( ) Fotocòpia del document nacional d’identitat, permís de conducció o passaport vigent.
( ) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
( ) Certificat d’empadronament (si la residència no coincideix amb la que
indica el DNI).
( ) Certificat expedit pel centre de formació acreditatiu d’haver seguit amb
aprofitament la formació teòrica i pràctica exigida.
( ) Altres:
Palma, ………………. d ………….de …………..
Segell i/o signatura del representant
Destinació: DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1508
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 21 de gener
de 2009, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb l’escrit rebut de la Confederació de Federacions i
Associacions de Famílies d’Alumnes de l’Escola Catòlica de les Illes Balears
(CONFAECIB), en relació al nomenament de nous membres, titulars i suplents,
del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució dels anteriors membres
representants de l’esmentada organització.
En base a la proposta de substitució de representants, titulars i suplents,
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 21 de gener de
2009, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup b: Representants dels pares o mares d’alumnes.
En representació de la Confederació de Federacions i Associacions de
Famílies d’Alumnes de l’Escola Catòlica de les Illes Balears (CONFAECIB).
- Titular Maria de las Nieves Torrens Sánchez
- Suplent Francisco Ruiz Salazar

