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Resolució
1.Nomenar personal laboral fix de la categoria professional de vigilant de seguretat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les
persones següents:
TORN DE PROMOCIÓ INTERNA- MALLORCA
DNI
LLINTAGES, NOM
43034411
CIFUENTES PUERTO, FRANCISCO JOSE
TORN LLIURE- MALLORCA
DNI
LLINTAGES, NOM
18235191
ROCA GARCÍAS, MIGUEL JUAN

2.Adjudicar els llocs de feina, d’acord amb el que s’indica en l’annex d’aquesta Resolució, a les persones aspirants que han superat les proves selectives per
a l’ingrés a la categoria professional de vigilant de seguretat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d’haver presentat la documentació pertinent, i d’acord amb la petició efectuada per les persones interessades i amb la puntuació obtinguda a les proves selectives. La persona aspirant que
hi accedeix pel sistema de promoció interna té preferència, en relació a la persona que no procedeix d’aquest torn, per cobrir els llocs de treball vacants que s’ofereixen.
3.Ordenar la formalització dels contractes, o la novació, si n’és el cas, a les persones aspirants que han superat les proves selectives.
4.Després d’haver superat les proves selectives i haver efectuat el nomenament, per adquirir la condició de personal al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’ha d’efectuar el jurament o promesa d’acatar la Constitució, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i l’ordenament vigent, i prendre possessió en el termini reglamentari.
5.Ordenar la publicació d’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’Administracions
Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 12 d’abril de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero
Revisat i conforme
La directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
M. Núria Riera Martos

Annex
Adjudicació de llocs de feina a les persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés a la categoria professional de vigilant de seguretat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 7918
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació d’autorització administrativa i d’aprovació del projecte d’execució
de la instal·lació de cogeneració RE- CG 4/11
Fets
1.El 22 de novembre de 2011, Endesa Distribución Eléctrica, SLU va registrar d’entrada a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, amb núm. de registre 33028, una sol·licitud d’autorització administrativa de les instal·lacions públiques d’alta tensió d’una instal·lació de cogeneració
denominada ‘Cogeneració Hotel Oleander’, i, l’1 de desembre de 2011, l’empresa Cogeneración Eficiencia Energética, SL va registrar d’entrada a la
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Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, amb núm.
de registre d’entrada 35374, una sol·licitud d’autorització administrativa per a la
instal·lació de cogeneració esmentada, les característiques principals de la qual
s’assenyalen a continuació:
Denominació: Cogeneració Hotel Oleander
TM:
Palma
Descripció:
instal·lació de cogeneració constituïda per un grup motogenerador de
500 kWe, que utilitza gas natural com a combustible, un centre de transformació de
0,400/15 kV i 630 kVA, un CMM i línia soterrada MT a 15 kV.
El motogenerador està constituït per un grup electrogen Caterpillar G3508, amb una tensió de generació de 400 V.
S’ha previst instal·lar una planta d’absorció per a produir aigua freda per a climatització,
connectada al circuit de calor del sistema de cogeneració i condensada per aigua de mar,
mitjançant un intercanviador de plaques de titani.
Situació:
C/ d’Acaia, 12, Platja de Palma.

2.La cap de secció XIV de la Direcció General d’Indústria i Energia va
examinar la petició i va emetre un informe favorable dels aspectes següents:
-La part sol·licitant ha adjuntat la documentació que estableix la normativa aplicable.
-També ha aportat els drets d’accés i connexió a la xarxa de distribució,
d’acord amb l’article 5 del Reial decret 661/2007.
-La instal·lació s’adequa a l’article 2 (subgrup a.1.1, cogeneracions que
utilitzen com a combustible el gas natural) del Reial decret 661/2007.
-Amb data 18 de gener de 2012, el tècnic de la Secció d’Alta Tensió de la
Direcció General d’Indústria i Energia va emetre un informe favorable sobre la
sol·licitud d’autorització administrativa del CMM i línia soterrada MT a 15 kV.
-En el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 25, de 16 de febrer de
2012, se’n va fer informació pública i no s’hi van formular al·legacions.
-Aquesta actuació no requereix avaluació d’impacte ambiental, d’acord
amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental a
les Illes Balears.
Fonaments de dret
1.La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, desplegada pel
Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.
2.El Reial decret 661/2007, de 25 de maig, que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
3.El Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, per el qual es regula la
connexió a xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita
potència.
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Titular:
Endesa Distribución Eléctrica, SLU
Denominació: Cel·les d’entrada i sortida del CMM Cogeneració Hotel Oleander 50906
i línia soterrada MT a 15 kV
TM:
Palma
Descripció:
CMM Cogeneració Hotel Oleander 50906, per a una instal·lació de
cogeneració. Cel·les de línia. Línia soterrada MT a 15 kV: 2x55 metres de longitud,
3x1x240 mm2 de secció, d’alumini, 12/20 kV.

L’aprovació del projecte d’execució no en suposa la supervisió tècnica.
Han redactat el projecte d’execució de les instal·lacions públiques d’alta
tensió el senyor Florencio Reolid i el senyor Vicente Reolid, enginyers tècnics
industrials, i l’ha visat el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de les
Illes Balears, amb número 12111124-00 i data 17 d’octubre de 2011, i l’annex
amb núm. de visat 12111124-01 i data 15 de novembre de 2011; han redactat el
projecte d’execució de la instal·lació de cogeneració i la modificació al projecte el senyor Florencio Reolid i el senyor Vicente Reolid i els ha visat el Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears, amb número
12111249-00 i data 28 d’octubre de 2011, i amb número 12111249-01 i data 22
de desembre de 2011, respectivament.
Es fixa un termini d’un any per a executar les instal·lacions, comptador
des de la data de recepció de la notificació de la Resolució.
2.Concedir a la instal·lació esmentada la inclusió en el règim especial de
producció d’energia elèctrica, subgrup a.1.1 (centrals que utilitzen com a combustible el gas natural), de l’article 2 del Reial decret 661/2007.
3.Requerir el compliment de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, desplegada pel Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre; del Reial
decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció elèctrica en règim especial; del Reial decret 842/2002, pel qual s’aprova el
Reglament electrotècnic de baixa tensió; del Reial decret 223/2008, de 15 de
febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties
de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques
complementàries, i de la resta de legislació vigent i de la reglamentació que hi
sigui aplicable.
D’acord amb l’article 2 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, abans
esmentat, l’energia tèrmica o la calor útil que s’ha de considerar en la
instal·lació objecte d’aquesta autorització es la calor produïda en un procés de
cogeneració per a satisfer, sense superar-la, una demanda econòmicament justificable de calor o refrigeració i, per tant, que seria satisfeta en condicions de
mercat mitjançant altres processos, en cas de no recórrer a la cogeneració.

4.El Decret 99/1997, d’11 de juliol, pel qual es regula el procediment
administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 36/2003, d’11
d’abril.

Els comptadors d’energia i la seva instal·lació han de complir l’apartat 2.6
de la Guia tècnica de comptabilització de consums, document reconegut d’acord
amb l’article 7 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis. Els comptadors d’energia
també han de complir la UNE 1434:2007 (de la part 1 a la 6).

5.El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.Requerir al promotor el certificat del fabricant que el grup electrogen
està ajustat a 500 kWe, en sol·licitar la posada en servei de la instal·lació.

6.La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’altres conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Vicepresidència.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.Autoritzar i aprovar el projecte d’execució de les instal·lacions que es
detallen a continuació:
Titular:
Cogeneración Eficiencia Energética, SL
Denominació: Cogeneració Hotel Oleander
TM:
Palma
Descripció:
Instal·lació de cogeneració constituïda per un grup motogenerador de
500 kWe, que utilitza gas natural com a combustible, un centre de transformació de
0,400/15 kV i 630 kVA, i CMM.
El motogenerador està constituït per un grup electrogen Caterpillar G3508, amb una tensió de generació de 400 V.

5.Fer constar que aquesta autorització s’atorga sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries d’acord amb altres disposicions
que hi resultin aplicables i, en especial, les relatives a ordenació del territori.
Tampoc eximeix les instal·lacions receptores de gas i les instal·lacions tèrmiques de la tramitació corresponent davant la Direcció General d’Indústria i
Energia.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la 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 és 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 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.
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Palma, 17 d’abril de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
Per delegació del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació (BOIB 153/2011)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 7927
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 17 d’abril de
2012 per la qual es concedeixen ajuts per a transport i/o beques
per a persones amb discapacitat destinats a alumnes desocupats
de les accions formatives aprovades pel període 2010-2011 i
adreçades prioritàriament a treballadors ocupats
Fets
1. Les persones que s’indiquen en l’annex adjunt, com a alumnes d’una
acció de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats, han presentat sengles sol·licituds d’ajuts per a transport i/o de beques per a persones amb discapacitat, en el
marc de la Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 2010 (BOIB núm.
152, de 21 d’octubre) . Aquesta resolució ha estat modificada per la resolució
de la consellera de Turisme i Treball, de 3 de novembre de 2010, (BOIB núm.
162 de 6 de novembre), per la resolució de la consellera de Turisme i Treball de
1 d’abril de 2011 (BOIB núm.51 Ext. de 6 d’abril de 2011) i per la resolució de
la consellera de Turisme i Treball de 6 d’abril de 2011 (BOIB núm.56 de 14 d’abril de 2011)
2. Aquestes persones han presentat les sol·licituds dins el termini fixat i
juntament amb la documentació requerida en l’apartat 4 del annex I de la convocatòria, aprovades mitjançant la Resolució de 21 d’octubre de 2010 (BOIB
núm. 152, de 21 d’octubre), suara esmentada.
Fonaments de dret
1. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) va ser creat mitjançant la Llei 7/2000, de 15 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), modificada
per la Llei 8/2004, de 23 de desembre (BOIB núm. 186, de 30 de desembre), i
per la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010 (BOIB núm. 189, de 29 de desembre). La finalitat del SOIB és planificar, gestionar i coordinar les polítiques
d’ocupació, amb funcions concretes d’informar, orientar i mitjançar en el mercat laboral, així com de fomentar l’ocupació en tots els vessants i de desenvolupar la formació professional per a l’ocupació.
2. D’acord amb els apartats g i i de l’article 15.2 del Decret 30/2001, de
23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (BOIB núm. 28, de 6 de març), modificat pel Decret 9/2005, de 28 de
gener (BOIB núm. 17, d’1 de febrer), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del Servei, així com
concedir ajuts i subvencions.
3. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE
núm. 276, de 18 de novembre, i suplement en català del BOE núm. 23, de 24 de
novembre), té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per
objecte determinar el règim jurídic de les subvencions la gestió de les quals
correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a
les entitats públiques que en depenen.
5. L’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 7 de març de 2008
(Ordre TAS/718/2008), per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23
de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió de subvencions públiques destinades a finançar-la (BOE núm. 67,
de 18 de març de 2008).
6. El Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l’ocupació i de la formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 7 d’abril, i suplement en
català del BOE núm. 9, de 17 d’abril).
7. L’Ordre del conseller de Treball i Formació d’11 de juliol de 2000
(BOIB núm. 91, de 25 de juliol) regula, en l’àmbit de les Illes Balears, els ajuts
per a transport establerts en l’article 6.1 del Reial decret 631/1993, de 3 de maig.
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8. Mitjançant la Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 2010
(BOIB núm. 152, de 21 d’octubre), s’aprova la convocatòria informativa perquè els alumnes dels cursos per a la formació de treballadors i treballadores
prioritàriament ocupats aprovats pel període 2010-2011 presentin sol·licituds
d’ajuts per a transport, manutenció i allotjament, i/o sol·licituds de beques quan
es tracti de persones desocupades amb discapacitat. En l’apartat 5 es regulen els
imports de les beques per a persones amb discapacitat desocupades, dels ajuts
per a transport i manutenció i dels ajuts per a manutenció i allotjament.
9. D’acord amb l’article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència
d’una determinada situació en el perceptor no requereixen cap altra justificació
que l’acreditació d’aquesta situació, prèviament a la concessió, per qualsevol
mitjà admissible en dret, sense perjudici dels controls que es puguin establir per
verificar-ne l’existència.
10. El Decret llei 4/2011, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 7/2000
(BOIB núm. 119, de 6 d’agost), disposa que el SOIB queda adscrit a la conselleria competent en matèria d’educació.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Concedir una subvenció en concepte d’ajut per a transport i/o de beques
per a persones amb discapacitat a les persones que figuren en l’annex, com a treballadors desocupats, en els termes següents:
a) Ajuts per a transport
- L’import total de l’ajut per a transport que correspon a cada alumne s’ha
de calcular d’acord amb el que estableix l’apartat 5 de la Resolució de la consellera de Turisme i Treball de 2010 (BOIB núm. 152, de 21 d’octubre): 4,50
euros per dia d’assistència quan el centre en el qual s’imparteix la formació radiqui en un municipi diferent al del domicili que consta en la targeta de demanda
d’ocupació de l’alumne; 1,50 euros per dia d’assistència quan el centre en el
qual s’imparteix la formació i el domicili de l’alumne que consta en la targeta
de demanda d’ocupació radiquin en el mateix municipi.
- Es considera darrer domicili de l’alumne el que consta en la seva targeta de demanda d’ocupació, el qual ha de coincidir amb el que figura en la
sol·licitud.
- Els beneficiaris dels ajuts que incorrin en més de tres faltes d’assistència mensuals no justificades a cada acció formativa perdran el dret a percebre
l’ajut, d’acord amb l’article 28.3 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març.
- Els beneficiaris no poden percebre l’import de l’ajut corresponent als
dies lectius en què hagin deixat d’assistir al curs, amb independència que aquesta absència s’hagi justificat o no, d’acord amb el punt 2.3 de l’ annex I de la
Resolució del conseller de Turisme i Treball de 2010 (BOIB núm. 152, de 21
d’octubre) .
b) Beques per a persones amb discapacitat
- L’import total de la beca és de 5,50 euros per dia lectiu d’assistència,
d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució del conseller de Turisme
i Treball de 2010 (BOIB núm. 152, de 21 d’octubre).
- Els beneficiaris de les beques per a persones amb discapacitat que incorrin en més de tres faltes d’assistència mensuals no justificades a cada acció formativa perdran el dret a percebre l’ajut, d’acord amb l’article 28.3 de l’Ordre
TAS/178/2008, de 7 de març.
- Els beneficiaris de les beques per a persones amb discapacitat no poden
percebre les beques corresponents als dies lectius en què hagin deixat d’assistir
al curs, independentment que aquesta absència s’hagi justificat o no, d’acord
amb el punt 2.3 de l’ annex I de la Resolució del conseller de Turisme i Treball
de 2010 (BOIB núm. 152, de 21 d’octubre) .
c) El SOIB ha de fer efectiu el pagament dels ajuts en acabar l’acció formativa, una vegada computats els dies efectius d’assistència de l’alumne.
d) La concessió d’aquesta subvenció queda supeditada a la tramitació de
l’expedient de despesa corresponent.
e) L’article 24 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix
que alterar les condicions tingudes en compte per concedir la subvenció i, en tot
cas, obtenir altres subvencions incompatibles, donen lloc a modificar la resolució de concessió o, si és el cas, l’acord convencional.

