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interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, president del SOIB, 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 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 116 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat al 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.
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Resolució
Primer. Aprovar la creació d’una borsa d’empreses interessades en portar
a terme l’execució del mòdul de pràctiques professionals no laborals associats a
certificats de professionalitat de la formació professional per a l’ocupació de la
família professional Energia i Aigua amb la finalitat de facilitar a les
entitats/centres de formació l’existència d’una borsa d’empreses amb les quals
aquestes puguin arribar a acords.
Segon. Fer públic el termini per presentar sol·licitud per a les empreses
interessades a accedir a la borsa descrita, que es podrà sol·licitar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució informativa i finalitzarà passats dos
mesos des de la mateixa publicació.

Palma, 20 d’abril de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
Num. 9288
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, president del SOIB, de 23 d’abril de 2012, mitjançant la qual es crea
una borsa d’empreses interessades en l’execució del mòdul de
pràctiques professionals no laborals associats a certificats de
professionalitat de la família professional Energia i Aigua
Fets
1. El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, estableix a l’article 5.bis. punt 2 Mòdul de formació pràctica en centres de
treball, que ‘La realització d’aquest mòdul s’ha d’articular segons determinin les
administracions competents en la gestió de la formació professional per a l’ocupació, i en general s’ha de fer a través de convenis o acords entre els centres
formatius i els centres de treball, sense perjudici de la seva subjecció al règim
que preveuen per a les pràctiques professionals no laborals en empreses l’article 25.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, i l’Ordre TAS/718/2008, de 7
de març, per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, en
matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament’.
2. Al punt 3 d’aquest mateix article del Reial Decret disposa que: ‘El tutor
del mòdul de formació pràctica en centres de treball és el responsable d’acordar
el programa formatiu amb l’empresa i de realitzar, juntament amb el tutor designat per l’empresa, el seguiment i l’avaluació dels alumnes. Amb aquesta finalitat el programa formatiu ha d’incloure criteris d’avaluació, observables i mesurables. Les administracions competents poden concedir subvencions als centres
o entitats formatives per al finançament dels costos de l’activitat del tutor. La
quantia d’aquesta subvenció es calcula aplicant un mòdul específic màxim de 3
euros per alumne i hora de pràctica en centres de treball. La concessió d’aquesta subvenció, a excepció de la quantia assenyalada, es regula d’acord amb el que
disposa l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per a la resta de mòduls formatius.’
3. L’article 25.3 del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es
regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, disposa que
s’han de potenciar acords amb les empreses, públiques o privades, per tal d’afavorir la realització de pràctiques professionals (...).
4. D’acord amb tot això, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, considera convenient crear una borsa d’empreses interessades en portar a terme l’execució del mòdul de pràctiques professionals no laborals associats a certificats
de professionalitat de la família professional Energia i Aigua, per tal de facilitar
a les entitats/centres de formació contactar amb empreses interessades on els
seus alumnes puguin realitzar el mòdul de pràctiques professionals no laborals.
Fonaments de dret
1. El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els Reials decrets pels quals s’estableixen els certificats
de professionalitat dictats en la seva aplicació, modificat pel Reial decret
1675/2010, de 10 de desembre.
2. Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema
de formació professional per a l’ocupació, i l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de
març, per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions públiques destinades al seu finançament.

Els interessats hauran d’emplenar la sol·licitud, que es pot trobar a la web
www.soib.es, i presentar-la al Registre General del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears Camí Vell de Bunyola, núm. 43, 1º, Edifici Rotonda Asima,
Polígon de Son Castelló de Palma o per mitjà de qualsevol de les formes que
regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El llistat d’empreses interessades resultants d’aquesta borsa, es publicarà
a la web www.soib.es.
Palma, 23 d’abril de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats,
President del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
Num. 9064
Acord del Consell de Govern de 4 de maig de 2012 pel qual s’autoritza la creació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la
Universitat de les Illes Balears
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 36.4, estableix que, en matèria d’ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva, sens perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la
coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats
i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.
L’article 87 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que, en l’àmbit
de les competències respectives, el Govern de l’Estat, les comunitats autònomes
i les universitats han d’adoptar les mesures necessàries per completar la plena
integració del sistema universitari espanyol a l’Espai Europeu d’Educació
Superior. L’article 37 de la mateixa Llei defineix l’estructura dels ensenyaments
universitaris oficials en tres cicles: grau, màster i doctorat. D’altra banda, d’acord amb aquesta norma, les escoles i facultats són els centres encarregats d’organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió
que condueixen a l’obtenció dels títols de grau (article 8.1), mentre que la creació, modificació i supressió d’aquests centres correspon a la Comunitat
Autònoma, per iniciativa pròpia -amb l’acord del Consell de Govern de la
Universitat- o per iniciativa de la Universitat mitjançant una proposta del seu
Consell de Govern; en tots dos casos cal l’informe previ favorable del Consell
Social de la Universitat (article 8.2). Finalment, de tot plegat se n’ha d’informar
la Conferència General de Política Universitària (article 8.3).
Arran del procés d’adaptació de la Universitat de les Illes Balears a les
directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el Consell de Govern de la
Universitat de les Illes Balears, en la sessió ordinària del dia 16 de desembre de
2011, va acordar de proposar a la Comunitat Autònoma la creació de la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia i la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria
i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en la sessió ordinària del dia 5 de març de 2012, vista la proposta del Consell de Govern de la
Universitat, va acordar emetre un informe favorable sobre la creació de la
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i la supressió de l’Escola Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, en la sessió de 4 de maig de 2012 adoptà, entre d’altres,
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l’Acord següent:
‘Primer. Autoritzar la supressió de l’Escola Universitària d’Infermeria i
Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Segon. Autoritzar la creació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de
la Universitat de les Illes Balears.
Tercer. Autoritzar que s’adscriguin a la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia els ensenyaments anteriorment vinculats a l’Escola Universitària
d’Infermeria i Fisioteràpia.
Quart. Comunicar aquest Acord a la Conferència General de Política
Universitària.
Cinquè. Notificar aquest Acord a la Universitat de les Illes Balears.

15-05-2012

a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies
i transport interior i internacional de viatgers.
3. Nomenar el tribunal qualificador d’aquestes proves, el qual està constituït pels membres que s’indiquen en l’annex 2.
4. Establir les dates, les hores i els llocs de les proves (annex 3).
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Recursos
Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació,
d’acord amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 4 de maig de 2012
El secretari del Consell de Govern
(art. 3.2 del Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears)
Rafael Àngel Bosch i Sans

El recurs d’alçada s’ha d’entendre desestimat si havent transcorreguts tres
mesos des que es va interposar no se n’ha dictat resolució. En aquest cas queda
oberta la via contenciosa administrativa en els terminis que estableix l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa
Palma, 30 d’abril de 2012

—o—
El director general de Transports
Juan Salvador Iriarte

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 9066
Resolució del director general de Transports de 30 d’abril de
2012 per la qual es convoquen les proves de constatació de la
competència professional per a l’exercici de les activitats de
transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, que
s’han de dur a terme a l’àmbit territorial de Mallorca i
Formentera
En virtut de l’entrada en vigor del Reglament (CE) 1071/2009 del
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a
l’exercici de la professió de transportista, d’aplicació directa a tot el territori de
la Unió Europea, en lloc d’utilitzar la denominació ‘capacitació professional’,
utilitzarem ‘competència professional’, d’us comú a tot Europa.
La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, i
el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de
setembre, i modificat pel Reial decret 1225/2006, de 27 d’octubre, determinen
que per a l’exercici de les activitats de transportistes de viatgers i de mercaderies per carretera i operador de transports és necessari acreditar prèviament el
compliment del requisit de capacitació professional, ara competència professional, el qual s’ha de reconèixer a les persones que, després de justificar que tenen
els coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i tenguin el
certificat corresponent, d’acord amb el que estableix l’Ordre del Ministeri de
Foment de 28 de maig de 1999.
Aquestes normes preveuen que les comunitats autònomes duguin a terme
les convocatòries en els territoris respectius, en l’exercici de les funcions delegades per l’Estat en la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol; l’efectivitat de la
qual, en el cas de les Illes Balears, es materialitzà en el Reial decret 993/1992,
de 31 de juliol, amb la transferència dels mitjans personals i materials que
aquestes funcions comporten, funcions que el Decret 12/2011, de 18 de juny, del
president de les Illes Balears, mitjançant el qual s’estableixen les competències
i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de
Transports de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, conjuntament amb les competències sobre la planificació i l’ordenació dels transports
terrestres.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves, que s’adjunten com a annex 1 d’aquesta Resolució.
2. Convocar les proves de constatació de la competència professional per

Annex 1
Bases de la convocatòria
1. Àmbit de les proves
Es convoquen les proves per a la constatació de la competència professional per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de
mercaderies i de transport interior i internacional de viatgers, que s’han de dur
a terme a l’àmbit territorial de Mallorca i Formentera, d’acord amb el Conveni
d’encàrrec de gestió signat entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Formentera.
2. Exercicis
L’Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999 per la qual es 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
(BOE núm. 139, d’11 de juny de 1999), estableix els exercicis de què han de
constar les proves, i l’estructura i la manera de qualificació d’aquestes.
Els exercicis que han de superar els aspirants per obtenir el certificat de
competència professional per a l’exercici de les activitats de transport, en les
distintes modalitats, han de versar sobre el contingut de les matèries incloses a
l’annex B de l’Ordre ministerial esmentada, en la modalitat o grup corresponents.
3. Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en les proves, emplenades degudament
d’acord amb el model que s’adjunta a aquesta Resolució com a annex 2, es
poden presentar a la Direcció General de Transports de la Conselleria de
Agricultura Medi Ambient i Territori en el termini de 15 dies hàbils comptadors
des del dia 21 de maig de 2012.
Les sol·licituds s’han de presentar acompanyades d’una còpia del document nacional d’identitat i, si es produeixin les circumstàncies reglamentàries
previstes que possibilitin presentar-se a les proves en un lloc distint d’aquell en
què la persona sol·licitant té el domicili habitual, dels documents acreditatius
d’aquestes circumstàncies.
D’acord amb la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 9/2011, de
23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, la sol·licitud de presentació a qualsevol de les proves
comporta una taxa de 22,78€. No s’admetrà per prendre-hi part qui no acrediti
haver pagat l’import de la taxa.

