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conseqüència al seu arxiu’.
La publicació d’aquests acords es fan a reserva de l’aprovació de l’Acta.
Contra aquests acords, que no exhaureixen la via administrativa, es pot
interposar el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern d’aquest Consell
Insular de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent
al de la present publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a
la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense
que s’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El secretari delegat de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i
Urbanisme
Jaume Munar Fullana

—o—
Num. 6776
Acord de denegació de l’aprovació definitiva del Pla especial per
a la protecció i conservació del patrimoni del centre històric del
terme municipal de Petra.
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2012, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
«Atès l’expedient relatiu al Pla especial per a la protecció i conservació
del patrimoni del centre històric del terme municipal de Petra, i vist el dictamen
de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, així com l’escrit
presentat posteriorment per part de l’Ajuntament de Petra, en data 28 de març
de 2012, en el qual s’indica que es donava per arxivat l’expedient, posant igualment en coneixement que s’està efectuant per part del Consell Insular la tasca
d’ampliació del bé d’interès cultural del conjunt històric que haurà d’incloure el
futur Pla Especial.
Tot considerant que la proposta de la ponència tècnica assenyalava que les
deficiències observades impliquen la introducció de modificacions substancials
en el Pla, que exigirien la submissió del Pla especial a un nou tràmit d’informació pública, i atenent a l’escrit de l’Ajuntament de Petra esmentat, i, als efectes
d’una millor clarificació del marc de les tasques a dur a terme per part del nou
Pla especial que s’haurà d’elaborar adaptat a la delimitació que està tramitant el
Consell Insular per al conjunt històric, resulta més adient la denegació del projecte de pla especial que fins ara ha estat objecte de tramitació
Per l’exposat, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial decret
2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament
Urbanístic, aquesta Comissió Insular acorda denegar l’aprovació definitiva de
l’esmentat Pla especial per a la protecció i conservació del patrimoni del centre
històric del terme municipal de Petra, d’acord amb les consideracions de l’informe tècnic desfavorable de la Direcció Insular de Patrimoni Històric de 28
d’octubre de 2011 i del que s’ha emès per part dels serveis tècnics d’Urbanisme
de data 15 de març de 2012, donant-ne trasllat a l’Ajuntament, informes que,
com a motivació, formen part d’aquest acord.»
La publicació d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’Acta.
Contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del dia següent
al de la seva publicació. Això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El secretari delegat,
Jaume Munar Fullana

—o—

12-04-2012
Num. 6777
Acord de correcció de l’error material detectat a l’acord d’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana relatiu a
l’ajustament del grafisme i superfícies dels sistemes generals
SGEC/PB 42-03-P Parcbit i SGEC/DO 43-01-E UIB.

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2012, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
‘Atès l’expedient promogut per l’Ajuntament de Palma en relació a la
correcció de l’error material detectat a l’acord d’aprovació definitiva del Pla
General d’Ordenació Urbana relatiu a l’ajustament del grafisme i superfícies
dels sistemes generals SGEC/PB 42-03-P Parcbit i SGEC/DO 43-01-E UIB, i de
conformitat amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, aquesta Comissió Insular, en base al que disposa l’article 105.2 de
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, acorda acceptar la correcció proposada de l’error
material produït, i, en conseqüència rectificar-ho i procedir a la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears’.
Així mateix, es fan públiques les fitxes urbanístiques corregides:
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per carretera.
Atesa l’Ordre del Ministeri de Foment de 28.5.1999, sobre expedició de
certificats de capacitació professional.
En virtut de les competències en matèria de transports atorgades per mitjà
del Decret de Presidència 102, de 4 de juliol de 2011.
RESOLC:
PRIMER.- Convocar proves sobre capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers
per a l’any 2012.
SEGON.- Establir que la periodicitat de les proves serà de dues anuals, els
mesos de maig i de novembre.
TERCER. Determinar que l’esmentada convocatòria es regirà per les
següents normes:
DOMICILI. Podran presentar-se totes les persones que tinguin el domicili legal a l’illa de Menorca, fet que s’acreditarà en el moment de l’inici dels exercicis, presentant l’original del Document Nacional d’Identitat en vigor; el domicili que hi consti haurà d’estar inclòs en l’àmbit territorial de l’illa de Menorca.
Quan s’hagin produït canvis de domicili, que no hagi estat possible reflectir en el DNI, el domicili es podrà justificar per mitjà de certificat d’empadronament expedit pel corresponent ajuntament, el qual acrediti que el sol·licitant
ha tingut el domicili en lloc distint al manco cent vuitanta-cinc dies naturals del
darrer any. També s’admetran els aspirants que, encara que han tingut el domicili en lloc distint menys de cent vuitanta-cinc dies al darrer any, s’han vist obligats per raons familiars o professionals a canviar la seva residència. Aquesta circumstància no s’entendrà complida quan es tracti d’una estança temporal en una
localitat per a la realització d’una activitat d’una durada determinada, ni per a
l’assistència a una universitat, escola o centres docents.
Les persones que justifiquin tenir el domicili en territori estranger, podran
concórrer a les proves, havent de presentar la corresponent sol·licitud, juntament
amb els oportuns justificants, davant el Consell Insular de Menorca.
EXERCICIS. Les modalitats d’examen són per a transport interior i internacional de mercaderies i transport interior i internacional de viatgers. Els interessats s’hauran de presentar a un examen per a cada modalitat.
Els exàmens, referits a cada una de les modalitats de transport, constaran
de dues proves:

La publicació d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’Acta.
Contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del dia següent
al de la seva publicació. Això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El secretari delegat,
Jaume Munar Fullana

La primera consistirà en la resposta a 100 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, que tractaran sobre les matèries incloses en l’annex B
de l’Ordre de 28 de maig de 1999 que desplega el capítol I del títol II del reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres, en matèria d’expedició de
certificats de capacitació professional.
La segona prova consistirà en resoldre, mitjançant càlcul matemàtic o una
explicació escrita, sis supòsits pràctics d’aplicació de les matèries del programa
a casos concrets.
El temps màxim de que podran disposar els aspirants per a la realització
de cada una de les dues proves serà de dues hores.

—o—

Menorca
Num. 6756
Convocatòria de les proves sobre capacitació professional per a
l’exercici de les activitat de interior i internacional de viatgers i
mercaderies per a l’any 2012.
Fem pública la resolució de l’Hble. Conseller Executiu del Departament
de Mobilitat d’aquest Consell Insular de Menorca, de dia 15/3/2012, Decret
núm. 2012/73 mitjançant el qual es comunica la convocatòria de les proves
sobre capacitació professional per a l’exercici de les activitat de interior i internacional de viatgers i mercaderies per a l’any 2012, que diu el següent:

Cada prova se valorarà de 0 a 10 punts, d’acord amb les regles de valoració següents:
Les preguntes tipus test correcta o erròniament contestades es valoraran
amb 0,04 i –0,02 punts cada una, respectivament. Les preguntes no contestades
o amb més d’una resposta no puntuaran.
En la segona prova, la contestació a cada supòsit pràctic es valorarà entre
0 i 1 punts.
Per aprovar l’exercici serà necessari obtenir una puntuació no inferior a 2
a la primera part, ni a 3 a la segona, i que la suma de les puntuacions obtingudes sigui igual o superior a 6.
SOL·LICITUDS. Les instàncies se presentaran en les dates següents:

‘Atesa la Llei 13/1998, de 23 de desembre d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transport

Primera Convocatòria: de l’1 al 15 de maig.

