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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.
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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.
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Segona Convocatòria: de l’1 al 15 de novembre.
A aquestes instàncies s’adjuntarà fotocòpia del DNI i, en cas de que en
aquest no s’acrediti la residència a l’illa de Menorca, certificat d’empadronament.

Nº Exp
DPF-98/11
8/95
20/03
21/03

La llista d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal, així
com el lloc, la data i l’hora de la realització de les proves se publicaran en el tauler d’edictes d’aquest Consell Insular.
Els aspirants que superin l’examen els serà expedit el certificat d’aptitud
a que fa referència l’article 4 de l’Ordre de 28 de maig de 1999.’
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podreu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha
resolt, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, segons la redacció feta per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
El termini per interposar-lo és d’un mes, a comptar a partir del següent al de la
recepció d’aquesta notificació, sens poder, en aquest cas, interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició.
El recurs de reposició potestatiu s’entendrà desestimat quan no s’hagi
resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent a la seva interposició, en que queda expedita la via contenciosa administrativa.
Si no feu ús del recurs potestatiu de reposició, podreu interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’establert en l’article anteriorment esmentat i els articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol,
que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca, o davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears en el termini de dos
mesos a comptar des del següent al de la recepció de la present notificació.
Tot això sens perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que considereu
oportú.
Maó, 27 de març de 2012
El Conseller Executiu del departament de Mobilitat i Projectes
Luís Alejandre Sintes

—o—
Num. 6797
Indicació de Notificació Resolucions sobre Menors
No havent-se pogut practicar la corresponent notificació a la persona que
tot seguit s’expressa, per retorn de la notificació tramesa per correu certificat al
domicili indicat per la pròpia interessada, estant referit l’assumpte a qüestions
personals i/o familiars que poden afectar el dret fonamental de la intimitat de les
persones, d’acord amb l’art. 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú en concordança amb la Llei Orgànica 1/1996
de Protecció Jurídica del Menor, s’indica a la persona en la relació que segueix,
que pot acudir per ésser Degudament Notificada i Informada de la situació que
l’afecta, en relació al Servei Insular de Família Família, carrer de Vassallo núm.
33 B de Maó, Horari dilluns a divendres de 8’00 a 15’00 h. en el termini màxim
de 10 dies des d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o
des del corresponent Edicte en el Tauler d’anuncis municipal.
Maó, 23 de març de 2012
La Consellera Executiva del Departament de Benestar Social i Joventut
Aurora Herráiz Águila

Nom
Abraham
Adela
Immaculada
Immaculada

Llinatges
Bettens Capó
Pons Rodríguez
Zapata Meguizo
Zapata Meguizo

DNI/NIF

Municipi
Alaior
Maó
Granada
Granada

—o—

Els models d’instàncies es podran recollir i se presentaran en el servei d’atenció al ciutadà del Consell Insular de Menorca (Plaça de la Biosfera, 5 de
Maó, o plaça de la Catedral, 6 de Ciutadella).
D’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei d’atribució de
competències, per participació en les presents proves, s’abonarà la taxa corresponent.
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Num. 6798
Indicació de Notificació Resolucions sobre Menors
No havent-se pogut practicar la corresponent notificació a la persona que
tot seguit s’expressa, per desconèixer el seu domicili, estant referit l’assumpte a
qüestions personals i/o familiars que poden afectar el dret fonamental de la intimitat de les persones, d’acord amb l’art. 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
i Procediment Administratiu Comú en concordança amb la Llei Orgànica
1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, s’indica a la persona en la relació que
segueix, que pot acudir per ésser Degudament Notificada i Informada de la
situació que l’afecta, en relació al Servei Insular de Família, carrer de Vassallo
núm. 33 B de Maó, Horari dilluns a divendres de 8’00 a 15’00 h. en el termini
màxim de 10 dies des d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears o des del corresponent Edicte en el Tauler d’anuncis municipal.
Maó, 23 de març de 2012
La Consellera Executiva del Departament de Benestar Social i Joventut
Aurora Herráiz Águila

Nº Exp
33/09
17/10
18/10
19/10
DPR-89/11
DP-80/11
24/03
24/03

Nom
Laura
Óscar
Óscar
Óscar
Federico
Manuel
Daniel Luís
Mª Del Mar

Llinatges
Agudo Montañéz
Rodríguez Oliveira
Rodríguez Oliveira
Rodríguez Oliveira
Stenta Scenna
Blanco Tembleque
Salcedo Carreras
García Silvestre

DNI/NIF

Municipi
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Eivissa
Num. 6566
Notificació de la resolució de l’expedient sancionador per infracció de la normativa en matèria de pesca 10/2011
Atès que no ha estat possible notificar la resolució de l’expedient sancionador per infracció a la normativa de pesca, Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca
marítima de l’Estat, d’acord amb el que es determina a l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es notifica a la persona interessada que
s’assenyala que s’ha dictat resolució de l’expedient sancionador que seguidament s’indica.
Així mateix, se li comunica que contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada previst a l’article 114
de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, davant el president del
Consell Insular d’Eivissa dins el termini d’un mes comptador des de l’endemà
de la notificació del present acord, tot això en virtut del que disposen els articles
9.2u i 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article
147.2 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB 136, de 1809-2010).
Igualment se li comunica que la sanció imposada s’haurà de fer efectiva
dins del període voluntari establert a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en els següents terminis:
a) Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Els deutes notificats entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil l’immediat següent.
L’import de la multa, s’haurà de pagar, tot indicant la següent referència
Expedient sancionador ES 10/2011-PESCA, en qualsevol de les oficines bancàries de Sa Nostra núm. de compte 2051-0028-24-1032389545,o bé a la
Tresoreria del Consell Insular d’Eivissa (av. d’Espanya, 49 d’Eivissa) mitjan-

