BOIB

Num. 68

gènere teatral en el qual s’insereixi, la descripció de les característiques més
importants que defineixen aquest gènere i la identificació dels aspectes històrics,
socials i artístics relacionats amb l’obra.
b) Exercici de moviment
Els aspirants han de demostrar les seves aptituds corporals mitjançant l’execució d’exercicis individuals i/o col·lectius proposats per la Comissió
Avaluadora, amb què s’han de valorar la seva disponibilitat corporal, el seu sentit rítmic, la seva capacitat de coordinació i dissociació, i el seu control.
c) Exercici de veu, dicció i música
Per comprovar les aptituds de veu i de dicció, els aspirants han de llegir
dos textos en llengua catalana, un text en prosa i un text poètic, proposats per la
Comissió Avaluadora, en què s’ha de valorar la dicció, el ritme i l’entonació.
Per comprovar les aptituds de veu i de música, els aspirants han d’interpretar una cançó melòdica de lliure elecció, que es pot acompanyar amb un instrument o amb un acompanyament enregistrat, mitjançant la qual s’han de valorar les aptituds musicals i les condicions de la veu. Si hi ha alguna irregularitat
vocal, la Comissió Avaluadora pot exigir una certificació mèdica o una prova de
foniatria per verificar l’existència o la inexistència d’alguna patologia.
d) Exercici d’interpretació
L’aspirant ha de preparar i presentar un mínim de dues representacions
individuals que han de permetre valorar les seves aptituds interpretatives. Ha de
presentar un exercici interpretatiu d’un dels textos proposats en llengua catalana i d’un text de lliure elecció (d’una durada d’entre tres i cinc minuts).
L’aspirant ha de memoritzar els textos per fer aquest exercici. Pot utilitzar vestuari i utillatge, que, en qualsevol cas, han de ser molt simples. La Comissió
Avaluadora ha de valorar:
1. La capacitat d’observació, d’estructuració i d’anàlisi.
2. L’aptitud per executar les tècniques pròpies de la interpretació.
3. La capacitat d’aprenentatge progressiu en el sentit d’entendre i d’integrar indicacions.
4. La comprensió de les situacions dramàtiques i la creativitat en les respostes als estímuls que es proposen.
Cada exercici ha de ser qualificat entre 0 i 10 punts, amb dos decimals.
Per superar-lo s’ha d’obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts. La qualificació global de la prova d’accés resulta de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els quatre exercicis (a, b, c i d) expressada en termes
numèrics del 0 al 10 amb dos decimals. Per superar la prova d’accés es requereix que la qualificació dels quatre exercicis (a, b, c i d) sigui igual o superior a
5 punts.
Els textos proposats per als exercicis s’han de publicar durant el període
d’inscripció al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’ESADIB (http://www.esadib.com).
Per tal de donar compliment al que suposa l’article 3 de l’Estatut de les
Illes Balears, els aspirants procedents de centres situats a l’arxipèlag o que
puguin acreditar més de dos anys d’estar empadronats a qualsevol municipi de
les Illes Balears veuran incrementada la qualificació global de la prova d’accés
segons els següents criteris:
- en cas d’aconseguir una nota entre un 5 i un 6,99 la seva nota es veurà
incrementada amb 0,5 punts.
- en cas d’aconseguir una nota entre un 7 i un 8,99 la seva nota es veurà
incrementada amb 1 punt.
- en cas d’aconseguir una nota entre un 9 i un 10 la seva nota es veurà
incrementada amb 1,5 punts.

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 9253
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual
es nomena la registradora adjudicatària del Registre de la
Propietat de Calvià en l’àmbit de les Illes Balears
Fets
1. Mitjançant Resolució de 2 de març de 2012 (BOE de 9 de març de
2012), la Direcció General dels Registres i el Notariat del Ministeri de Justícia
va convocar el concurs ordinari núm. 260/2012 d’ordre d’expedient del cos de
registradors i, entre altres, per a proveir les places vacants dels corresponents
Registres de la Propietat en l’àmbit de les Illes Balears, segons la relació anne-
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xa a la documentació tramesa.
2. El dia 16 d’abril de 2012, la Direcció General dels Registres i el
Notariat va resoldre el concurs i, a aquest efecte, va proveir la vacant corresponent:
Senyora Ana María Bueno Cano com a Registradora al Registre de la
Propietat nº02 de Calvià (Mallorca)
Fonaments de dret
1. L’apartat 2 de l’article 99 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, correspon a la Comunitat Autònoma
la facultat de nomenar els registradors de la propietat que han de prestar els seus
serveis a les Illes Balears i, amb la finalitat de complir el precepte legal abans
esmentat, la Direcció General dels Registres i el Notariat ha tramès a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’expedient del concurs esmentat.
2. L’article 12.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que si alguna disposició atribueix competència a una administració pública, sense especificar l’òrgan que l’ha d’exercir, s’entén que la facultat d’instruir
i resoldre els expedients correspon als òrgans inferiors competents per raó de la
matèria i -en virtut de l’article 2.7 b) del 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-, la Direcció General d’Interior, Emergències i
Justícia és competent quant a les relacions amb els operadors jurídics.
3. En data del 4 de maig de 2012, la directora general d’Interior,
Emergències i Justícia va fer la proposta de resolució sobre el nomenament d’aquesta registradora de la propietat.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Nomenar la senyora Ana María Bueno Cano com a Registradora al
Registre de la Propietat nº 02 de Calvià (Mallorca)
2. Disposar la publicació d’aquest nomenament 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-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 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 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.
Marratxí, 8 de maig de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 8516
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Bunyola. Exp. Ref.: CAS1664(A-8213, A-8215, A-8217 i A-8218)
Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom del peticionari: AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL (Q 0700507G)
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Domicili: C/ / Gremi Corredors, 10 -2on 07009 Palma
Classe d’aprofitament: Abastiment públic
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani total: 810
m3/hora, i volum màxim anual:
1. En condicions normals, l’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL podrà extreure el volum d’aigua que s’hagi recarregat
prèviament a l’aqüifer, procedent de Sa Costera.
2. La profunditat màxima del nivell piezomètric serà de 72 m.
3. Entre els 72m. i els 92 m. de profunditat de nivell, l’extracció total a
realitzar, entre EMAYA i l’ AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL, serà de 5,5 Hm3/any.
4. En situacions d’alerta o emergència per sequera, en que la profunditat
del nivell superi els 92 m., l’Administració Hidràulica fixarà les extraccions a
realitzar.
5. En cas de fallida d’altres fonts de subministrament, dessaladores, aqüifer de Llubí etc. La A. H. podrà autoritzar extraccions puntuals concretes fins a
la solució del problema.
Corrent d’on deriva: Sondeig a la finca S’Estremera, Pol. 3 - Parc. 155
Terme Municipal on radica la presa: Bunyola
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi de
Corredors, 10, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les
citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Bunyola, dins el termini esmentat,
totes les al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
Palma, 23 d’abril de 2012.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Gabriel Company Bauzá.

—o—
Num. 8993
Anunci de l’encàrrec de gestió per part de l’Institut Balear de la
Natura a Multimèdia Illes Balears, SA, per al subministrament
de terminals per a la migració de les comunicacions al
TETRAIB del Govern de les Illes Balears. Fase II.
De conformitat amb la resolució dictada pel director gerent de l’Ibanat, de
2 de maig de 2012, és dóna publicitat al següent encàrrec de gestió a Multimèdia
Illes Balears, SA:
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L’ expedient de referència, es troba disposat per a la seva consulta a les
oficines d’Espais de Natura Balear, al carrer Gremi Corredors, núm.10, 1er pis,
07009 de Palma (Polígon de Son Rossinyol).
Palma, 3 de maig de 2012
El director d’Espais de Natura Balear
José María Vicente Martorell

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 8914
Nou tràmit d’audiència i d’informació pública del Projecte de
decret pel qual es regula la contractació centralitzada, es crea la
Central de Contractació i es distribueixen competències en
aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector
públic autonòmic
D’acord amb el que disposen els articles 43.1 b, 43.4 i 44 de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, com també l’article 59.6
a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i en compliment del que disposa el punt 1 de la Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 4
de maig de 2012, se sotmet a audiència i informació pública el Projecte de
decret pel qual es regula la contractació centralitzada, es crea la Central de
Contractació i es distribueixen competències en aquesta matèria en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que
integren el sector públic autonòmic, durant un termini de set dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, període en el qual es pot consultar el Projecte esmentat i la resta
de l’expedient d’elaboració de la norma en la Secretaria General de la
Conselleria d’Administracions Públiques, ubicada al carrer de Francesc Salvà,
s/n (Es Pont d’Inca), de Marratxí, com també, si escau, presentar al·legacions
davant aquesta mateixa Secretaria General.
Marratxí, 7 de maig de 2012
El secretari general
Óscar J. Lladó Arrieta

—o—
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Objecte: subministrament de terminals per a la migració de les comunicacions al TETRAIB del Govern de les Illes Balears. Fase II.
Període d’execució: Seixanta dies.
Import màxim: 149.790,52 euros IVA inclòs.
Palma, 7 de maig de 2012
El director gerent.
Eduardo Parga Francos

—o—
Num. 8961
Notificació de la proposta de resolució i resolució de revocació,
de l’expedient ENS 0368/09 del Sr. José Fco. Ibáñez Llompart,
de la subvenció per al finançament d’inversions als espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears de l’any 2009-2010.
Atès que no s’ha pogut realitzar la notificació de la proposta de resolució
i resolució de revocació, de l’expedient ENS 0368/09 del Sr. José Fco. Ibáñez
Llompart, de la subvenció per al finançament d’inversions als espais de rellevància ambiental de les Illes Balears de l’any 2009-2010, malgrat que s’ha
intentat comunicar per correu en dues ocasions, i en compliment del que disposa 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 procedeix a
la seva notificació i es fa constar que:

Num. 9144
Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears
(participaciociutadana@parlamentib.es) com a projecte de llei
pel procediment d'urgència del Decret llei 4/2012, de 30 de març,
de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 2567/12).
Atès que la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril d'enguany, va acordar la continuació de la tramitació com a projecte
de llei pel procediment d'urgència del Decret llei 4/2012, de 30 de març, de
mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (RGE núm. 2567/12), un cop validat pel Ple de la cambra, per tal
de fer efectiu l'article 117.2 del Reglament del Parlament es publica el projecte
de llei esmentat, el text del qual es transcriu a continuació.
Palma, 26 d'abril de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears
Pere Rotger i Llabrés

Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció
del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Preàmbul
Ateses les greus dificultats de la Hisenda pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per atendre adequadament les obligacions que es

