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2. El dia 11 de maig de 2011 la Comissió Avaluadora es va reunir i va
aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria amb la causa
d’exclusió provisional, així com les propostes d’esmenes de les sol·licituds.
3. El dia 12 de maig de 2011 es va publicar la llista provisional d’admesos i exclosos aprovada per la Comissió Avaluadora.
4. El dia 7 de juny de 2011 la directora general de Política Lingüística va
fer proposta de resolució d’adjudicació de la convocatòria esmentada per un
import total de 124.999,05€
5. Després de les eleccions del 22 de maig de 2011, el 20 de juny de 2011
el nou president del Govern de les Illes Balears va nomenar els consellers, amb
la qual cosa va quedar constituït el nou Govern, el qual, atesa la situació de dèficit economicofinancer estructural de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la manca de liquiditat, es veu obligat a prioritzar i atendre les obligacions pendents de pagament abans d’assumir noves obligacions.
6. El 16 d’agost de 2011 es va publicar en el BOIB núm. 123, l’Ordre del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 10 d’agost
de 2011 on s’exposa entre d’altres aspectes que ‘durant els darrers exercicis la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha mostrat notables desequilibris a les
seves finances, deguts per una part, a una profunda crisi econòmica que va provocar reduccions considerables dels ingressos i per una altra, a un increment de
la despesa que va obviar de forma reiterada la realitat del moment. Aquest fet,
es traduí en uns nivells de dèficit públic que van superar àmpliament el 3% del
PIB de les Illes Balears des de l’any 2008, arribant a xifres del 4% a l’any 2010.
Al mateix temps, durant els períodes esmentats es varen incrementar de forma
molt significativa els nivells d’endeutament, sense que aquests increments fossin, pel que fa a l’exercici 2010, suficients per finançar el dèficit, la qual cosa
ha generat greus problemes de tresoreria que han afectat molt especialment l’exercici 2011.
Davant aquest escenari de reajustament, l’Administració està obligada
més que mai a garantir els recursos suficients per atendre les necessitats bàsiques dels col·lectius més desafavorits. Aquesta situació obliga els gestors
públics a emfatitzar el compliment dels principis de prudència financera, de
transparència i d’eficiència en la gestió i en l’assignació de recursos. A aquest
efecte, les polítiques de despesa han de ser objecte de revisió i, a partir d’una
anàlisi rigorosa que permeti fixar amb precisió la definició dels seus objectius,
s’han d’establir prioritats entre aquests objectius per tal d’assignar els recursos
d’acord amb aquestes prioritats.’
7. Pels motius abans exposats l’actual directora general de Cultura i
Joventut, competent, entre d’altres, en matèria de normalització de la llengua
catalana, mitjançant l’informe de data 12 setembre de 2011 proposa al conseller
d’Educació, Cultura i Universitats deixar sense efectes i anul·lar la convocatòria pública d’ajuts de referència i alliberar el crèdit que es destinava a aquests
ajuts per un import total de 125.000 € per tal de prioritzar i atendre les obligacions pendents de pagament abans d’assumir noves obligacions.
Per tot això dict la següent
Resolució
1.Deixar sense efectes la convocatòria pública d’ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català aprovada per Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 10 de març de 2011 i publicada en el BOIB núm. 42 del
22 de març de 2011, d’acord amb el principi d’austeritat que presideix l’actuació de l’Administració Pública; així com tots els actes administratius successius
del procediment de la convocatòria esmentada.
2.Alliberar el crèdit que es destinava a aquests ajuts per un import total de
125.000 €, desglossat en les següents partides pressupostàries corresponents al
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2010 prorrogats per
a l’exercici 2011:
- 65.000,00 €, amb càrrec a la partida 13301.455B03.48000.00
- 60.000,00 €, amb càrrec a la partida 13301.455B03.47000.00

3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució ?que exhaureix la via administrativa? es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’ha-
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ver-ne rebut notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, 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 es pot interposar 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 rebut la notificació de la
Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 16 de setembre de 2011
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 20323
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
de dia 3 d’octubre del 2011, per la qual es convoquen proves per
a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies
perilloses per carretera
L’Ordre del Ministeri de Foment 605/2004, de 27 de febrer (BOE núm.
59, de 9 de març), sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per
al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via
navegable encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens
que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir o renovar els certificats d’aptitud corresponents.
De conformitat amb allò que han manifestat els consells insulars d’Eivissa
i de Formentera, dins el règim de col·laboració entre administracions públiques
previst en les lleis 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i 13/1998, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transport
per carretera; i pel que fa al Consell Insular de Formentera en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
s’adopta el sistema de convocatòria única per a les illes de Mallorca, Eivissa i
Formentera, sense perjudici de la realització material dels exàmens dins els
àmbits territorials insulars respectius.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Convocar les proves per a l’obtenció o la renovació del certificat de
capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera a què fa referència l’Ordre de 27 de febrer de 2004
del Ministeri de Foment, que s’han de dur a terme a les illes de Mallorca, Eivissa
i Formentera.
2. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves, que s’adjunten com a annex 1 d’aquesta Resolució.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi Ambient
i Mobilitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, 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 es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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per Carretera.) BOE núm. 164 de dia 11 de juliol de 2011.
Palma, 3 d’octubre del 2011
4. Sol·licituds
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

ANNEX 1
Bases de la convocatòria
1. Modalitats
Es convoquen proves per a l’obtenció o la renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies
perilloses per carretera que s’han de dur a terme a les illes de Mallorca, Eivissa
i Formentera.
a) Per a l’obtenció del certificat, les persones interessades s’han de presentar a un examen per a la modalitat de carretera, i poden optar entre examinar-se globalment per a totes les especialitats o de manera separada per a alguna o algunes de les especialitats següents:
— Classe 1 ( Matèries i objectes explosius)
— Classe 2 ( Gasos)
— Classe 7
— Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9. Matèries sòlides i
líquides contingudes en l’enumeració de cadascuna de les classes de l’Acord
europeu per al transport internacional de mercaderies perilloses ( ADR).
— Matèries líquides inflamables amb els números d’identificació de
l’Organització de Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina), 1223 (querosè), 3475 (mescla d’etanol i benzina o mescla d’etanol i combustible per
motors), 1268 (destil·lats del petroli NEP o productes del petroli NEP) i 1863
(combustibles per a motors de turbina d’aviació).

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors
des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, i s’hi
ha d’adjuntar fotocòpia del DNI o del NIF en el cas que en el DNI no hi figuri
la lletra assignada.
Les sol·licituds s’han de presentar a la seu de la Direcció General de
Transports situada al carrer d’Eusebi Estada, 28; a la seu del Consell Insular
d’Eivissa situada a l’avinguda d’Espanya, 49 d’Eivissa, o a la seu del Consell
Insular de Formentera situada a la plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc
Xavier de Formentera, en el model normalitzat a què fa referència l’annex 2 d’aquesta Resolució, o bé via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (http://dgmobil.caib.es).
De conformitat amb allò que estableix la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la CAIB, amb les modificacions introduïdes per la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressupostos generals de la CAIB per a l’any 2010 en relació amb l’Ordre del conseller
d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010 per la qual s’estableixen les
particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels
pressuposts fins a la aprovació de la llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per l’any 2011, i la Resolució del conseller
d’Economia i Hisenda de 30 de desembre de 2009, per la qual es publica l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i/o les quotes tributàries dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, la
sol·licitud de presentació a qualsevol de les proves per a cadascuna de les modalitats s’ha d’acompanyar de l’imprès 046 (model de liquidació de taxa) per la
quantitat de 21,07 euros. No s’admetrà per prendre-hi part qui no acrediti, mitjançant justificant, haver pagat l’import de la taxa indicat abans.
5. Dates i lloc de realització

La presentació a l’examen global exclourà la presentació a les especialitats.

5.1. Dates

b) Per a la renovació, únicament es poden presentar a l’examen corresponent al certificat que es pretén renovar.

Les proves es duran a terme els dies següents:
Novembre

2. Requisits dels aspirants
Es poden presentar a aquesta convocatòria totes les persones que tenguin
la residència en el territori de les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

Dia 16. Modalitat de transport per carretera (Renovació)
16.00 h – Examen global
17.00 h – Resta classes (3 a 9)

Es poden presentar als exàmens de renovació aquelles persones amb el
certificat d’aptitud corresponent que es trobin dins el darrer any anterior a l’expiració del termini de validesa.

Dia 17. Modalitat de transport per carretera (Renovació)
16.00 h – Líquids inflamables ( 1202, 1203, 1223, 3475, 1268 i 1863)
17.00 h – Classe 2

3. Exàmens
a) Per a l’obtenció del certificat, els exàmens consten de dues proves:
— Una primera, en la qual no es permet la consulta de textos, que consisteix en la resposta a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives,
que versen sobre les matèries incloses en l’annex del Reial decret 1566/99, de 8
d’octubre.
— Una segona, en la qual es permet la consulta de textos, excepte aquells
en què figuri la resolució dels supòsits o apunts, que consisteix en la realització
d’un estudi o supòsit que, amb referència a l’àmbit del mode del transport i a
l’especialitat corresponent, versa sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar i/o complir el conseller.
El temps màxim de què poden disposar els aspirants per a la realització de
cada una de les proves és d’una hora.

Dia 18. Modalitat de transport per carretera (Renovació)
16.00 h – Classe 1
17.00 h – Classe 7
Dia 21. Modalitat de transport per carretera (Obtenció)
16.00 h – Examen global
18.00 h – Classe 7
Dia 23. Modalitat de transport per carretera (Obtenció)
16.00 h – Líquids inflamables ( 1202, 1203,1223, 3475, 1268 i 1863 )
18.00 h – Classe 2
Dia 25. Modalitat de transport per carretera (Obtenció)
16.00 h – Resta classes ( 3 a 9)
18.00 h – Classe 1
5.2 Les proves s’efectuaran en els llocs següents:

Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considera superada quan l’examinand obté una puntuació igual o superior a 50. Les respostes errònies no es
penalitzen.
b) Per a la renovació del certificat, la prova de control consisteix únicament en la realització de la primera de les proves exposades en l’apartat a) anterior, i en les mateixes condicions requerides per a l’examen d’accés.
c) Tant l’examen d’obtenció com el de renovació es basaran en l’ADR
2011 (Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses

ILLA DE MALLORCA:
Direcció General de Transports
Carrer d’Eusebi Estada, 28 2na planta
Palma
ILLA D’EIVISSA *
Consell Insular d’Eivissa
Avinguda d’Espanya, 49
Eivissa
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Resta classes (3 a 9)

* Els aspirants de Formentera han de fer els exàmens a l’illa d’Eivissa.
6. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador de les proves està constituït per les persones
següents:
Titulars
President: Juan Salvador Iriarte
Secretària: M. Antònia Rotger Frau
Vocals:
Josefa Costa Ramón
José R. Catany Ventayol
Antonio Montero Guasch
Suplents
President:
Secretari:
Vocals:

Magdalena Umbert Cifre
Mercedes Riera López
Mª Luisa González Gorrías
Carmen Torres Roig
M. Ángeles Martínez Serrano
Aina Frau Fiol

Dietes
Tots els components d’aquest tribunal que participin en les sessions tenen
dret a percebre una indemnització de 59,91 € per al president i secretari, i 58,76
€ per als vocals per sessió i dia. D’acord amb allò que preveu el Decret 54/2002,
de 12 d’abril, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquestes indemnitzacions són compatibles amb les dietes que reglamentàriament els corresponguin.
7.Resultat de les proves
Als aspirants que superin l’examen se’ls expedirà el certificat d’aptitud a
què fa referència l’article 5 de l’Ordre de 27 de febrer de 2004.

ANNEX 2
Sol·licitud
PERSONA SOL·LICITANT:
Nom i llinatges: _________________________________________________________
DNI:__________________________
Adreça de notificació: ____________________________________________________
Localitat: _________________ Codi postal: ____________ Municipi: ______________
Província: _____________________________ País: ____________________________
Telèfon: ______________________ Fax: _________________________
Adreça electrònica: ______________________________________________________
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10 (‘El
responsable del fitxer i els que intervenguin en qualsevol fase del tractament de les dades
de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de
guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot després d’acabar les relacions amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable’).
EXPÒS:
Que em vull presentar a les proves sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses.
SOL·LICIT:
L’admissió a les proves sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al
transport de mercaderies perilloses, convocades per Resolució del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori de dia ________________________________
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia del NIF quan no figuri la lletra assignada
- Justificant de pagament realitzat per l’import de la taxa ________________ per cada
prova (Model 046)
- Per a la renovació, fotocòpia del certificat de formació per a conseller de seguretat
OBTENCIÓ (¹)
(…) TRANSPORT PER CARRETERA:
Examen global
Classe 1
Classe 2
Líquids inflamables
(1202, 1203, 1223, 3475, 1268 i 1863)
Classe 7

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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__________________

RENOVACIÓ (¹)
(…) TRANSPORT PER CARRETERA
Examen global
Classe 1
Classe 2
Líquids inflamables
(1202, 1203, 1223, 3475, 1268 i 1863)
Classe 7
Resta classes (3 a 9)

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

(¹) Marcau la modalitat o modalitats a què us presentau

Palma,______________ de _____________________________ de _______________
(rúbrica)

DESTINACIÓ: CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI.
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS.

—o—
Num. 20326
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA), de 27 de setembre de 2011, per
la qual es corregeix la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de
7 de setembre de 2011 per la qual es convoquen ajudes per al
suport a les agrupacions de productors de patates de consum no
destinades a la indústria de la fècula
Per Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears de 7 de setembre de 2011, publicada en el BOIB núm. 138, de 15
de setembre de 2011, es varen convocar ajudes per al suport a les agrupacions
de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula.
En aquesta convocatòria s’ha detectat, una vegada publicada, un error,
consistent en l’omissió de la publicació dels annexes I i II, citats en el punt 2 de
l’apartat sisè i en el punt 3 de l’apartat tretzè, que ha de ser corregit, d’acord amb
el que preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En virtut d’això, i per rectificar aquest error, procedeix incorporar a la Resolució
esmentada els annexos I i II.
Per tot això, en virtut de les competències que tenc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent:
RESOLUCIÓ
Primer
Incorporar a la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears de 7 de setembre de 2011, per la qual es convoquen
ajudes per al suport a les agrupacions de productors de patates de consum no
destinades a la indústria de la fècula, publicada en el BOIB núm. 138, de 15 de
setembre de 2011, els annexos I i II, que queden redactats de la manera següent:

ANNEX I
Continguts mínims de la sol·licitud d’ajudes per al suport a les agrupacions de productors de patates de consum no destinades a la indústria de la fècula
Línia d’ajuda - POPA/11
Dades identificadores del sol·licitant:
Raó social
NIF
Adreça a efectes de notificació
Correu-e
Municipi
Localitat
Codi postal
Telèfon
Llinatges i nom del representant autoritzat
DNI

Declaració responsable a la qual es faci constar:
1.Que es coneixen les condicions establertes per la normativa vigent per a

