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(20%), suposaran la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’aprofitament.
7. MODIFICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ
L’IBAP, per a un millor desenvolupament de les funcions que té
encomanades, podrà suprimir cursos, organitzar cursos no programats amb
anterioritat per necessitats puntuals que hagin sorgit, efectuar-ne diverses
edicions sempre que les circumstàncies així ho aconsellin, i modificar, si s’escau,
els continguts, la duració, les dades i els programes enunciats per adaptar-los
millor als requeriments de la formació.
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excepcionals, previstes en els articles 45.2 i 75.1.b) del vigent Reglament general
de policia d’espectacles públics i activitats recreatives estatal, aprovat per l’RD
2816/1982, de 27 d’agost.
D’acord amb el que ha estat exposat, amb la intenció de reforçar l’esmentada
Instrucció aclaridora, fent ús de la facultat que em confereix la disposició final
primera del Decret 21/1995, en relació amb l’Ordre del president de les Illes
Balears de dia 27 de juliol de 1999, mitjançant la qual s’estableix l’estructura
orgànica de la Conselleria d’Interior, i a proposta de la Direcció General
d’Interior, dict la següent

— o —INSTRUCCIÓ
Núm. 24692
Resolució del conseller d’Interior per la qual es modifica la
composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per
formar part d’un borsí de personal laboral no permanent per
cobrir les baixes, vacants i contractacions urgents que es produeixin
a la categoria de Psicòleg dels centres de menors de la Conselleria
de Benestar Social, Direcció General de Menors, extensiu a les
altres conselleries de l’àmbit d’actuació del comitè d’empresa de
les conselleries agrupades, convocades per Resolució del conseller
d’Interior de 16 d´octubre de 2001, BOIB núm. 131, de 1-11-2001.
Mitjançant Resolució de dia 16 d´octubre de 2001, del conseller d’Interior,
es convocaren proves selectives per formar part d’un borsí de personal laboral no
permanent per cobrir les baixes, vacants i contractacions urgents que es produeixin
en determinades categories de treballadors del centres de menors de la Conselleria
de Benestar Social, Direcció General de Menors, extensiu a les altres conselleries
de l’àmbit d’actuació del comitè d’empresa de les conselleries agrupades, i es
designaren els membres dels Tribunals Qualificadors de les esmentades proves.
L’art.18 del Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament
d’ingrés del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, disposa que quan no sigui possible la constitució dels tribunal
qualificador per causes sobrevingudes, “el conseller de la Funció Pública
publicarà en el BOCAIB resolució per la qual es nomenen els nous membres
titulars i suplents, fins que es completin els membres del Tribunal”.
Atès que el tribunal qualificador de la categoria Psicòleg no es pot
constituir, per patir el president titular una malaltia de llarga durada, es fa
necessari modificar la composició d’aquest. En conseqüència, i fent ús de les
atribucions que em confereix la Llei 2/1988, de 2 de febrer, de la Funció Pública,
dicto la següent

Ateses les responsabilitats que l’ordenament jurídic estableix per a aquelles
administracions públiques amb competències en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives, màxime com d’aquestes activitats es poden derivar accidents
o sinistres amb greus riscs per a la vida de les persones i perjudicis materials en
els seus béns; i com que ens trobam propers a les festes nadalenques i les
relacionades amb la celebració de cap d’any, a fi d’evitar la celebració d’espectacles
i activitats recreatives a locals i espais que no disposen de les preceptives
llicències administratives (als quals, en conseqüència, no hi ha les adequades
garanties de comptar amb les condicions i mesures de seguretat i higiene
legalment exigibles, amb els consegüents riscs per als seus usuaris), els ajuntaments
no permetran ni autoritzaran la celebració d’aquelles activitats que no es trobin
emparades per la corresponent llicència d’obertura i funcionament, llicències
atorgades de conformitat amb el que disposen el vigent Reglament general de
policia d’espectacles públics i activitats recreatives estatal aprovat per l’RD
2816/82, i el Reglament d’activitats classificades aprovat pel Decret 18/1996, de
8 de febrer.
El gran atractiu comercial que suposen aquestes festes es pot traduir en
l’organització i celebració d’activitats recreatives i d’espectacles de gran
originalitat i imaginació. Per tot això, resulta encara més necessari ressaltar que
les autoritats locals han d’extremar les mesures de control i inspecció dels
festeigs, de les possibles activitats recreatives i d’espectacles clandestins que es
vulguin fer en el municipi. A més, cal adoptar, per aquestes dates, les mesures de
prevenció necessàries que garanteixin la seguretat pública dels usuaris dels locals
i establiments on se celebrin i de la població en general. També s’hauran de
vigilar especialment les condicions en què es van atorgar les llicències d’obertura
i d’instal·lació dels locals i espais que en tenguin, i comprovar, especialment, que
no se supera la capacitat màxima permesa per la llicència, així com que es
compleixen les mesures de seguretat que en fonamentaren l’atorgament.

RESOLUCIÓ
Marratxí, 12 de desembre de 2001
Modificar la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives
per formar part d’un borsí de personal laboral no permanent per cobrir les baixes,
vacants i contractacions urgents que es produeixin a la categoria de Psicòleg dels
centres de menors de la Conselleria de Benestar Social, Direcció General de
Menors, extensiu a les altres conselleries de l’àmbit d’actuació del comitè
d’empresa de les conselleries agrupades, convocades per Resolució de 16
d´octubre de 2001, BOIB núm. 131, de 1-11-2001, en els termes següents:
President:
Titular: José Eduardo Sánchez Suárez
Marratxí, 5 de desembre de 2001
El conseller d’Interior
Josep M. Costa i Serra
— o —Núm. 24640
Instrucció referent a la celebració de les festes de nadal i cap d’any
a locals i espais que disposin de les preceptives llicències
administratives
La comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut de l’article 10.27 de
la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, mitjançant la qual es va aprovar l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, té les competències exclusives en matèria
d’espectacles públics. El Reial decret 122/1995, de 27 de gener, va aprovar el
traspàs a les Illes Balears de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat
en matèria d’espectacles públics. A aquest efecte, per mitjà del Decret 21/1995,
de 25 de febrer, la comunitat de les Illes Balears va assumir les competències
sobre aquesta matèria i va atribuir-ne l’exercici a la Conselleria de Governació
a través de la Direcció General d’Interior.
En el BOCAIB del dia 14-11-96, es va publicar una instrucció aclaridora
sobre les autoritzacions governatives del conseller de la Funció Pública i Interior
dels espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari, singulars o

El conseller d’Interior,
Josep Maria Costa Serra
— o —-

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Núm. 25026
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 19 de desembre de
2001, per la qual s’obri la convocatòria d’ajudes en el marc del
Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears, 20002006 cofinançat per la secció Garantia del Fons Europeu
d’Orientació i Garantia Agrícola.
La Comissió Europea aprovà amb data 24 de novembre del 2000 el
Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears pel període 2000-2006,
cofinançat per la secció Garantia del FEOGA , en el marc dels reglaments (CE)
1257/1999 del Consell de 17 de maig, referent a l’ajuda al desenvolupament rural
amb càrrec al FEOGA i 1750/1999 de la Comissió, de 23 de juliol, pel qual
s’estableixen les condicions d’aplicació del Reglament anterior.
Amb data 27 de desembre del 2000 es va publicar el Decret 162/2000, de
22 de novembre pel qual s’estableixen les condicions generals de les ajudes
derivades del Programa regional de desenvolupament rural per al període 20002006 cofinançat pel FEOGA. Al seu article 5 estableix que el conseller
d’Agricultura i Pesca podrà dictar, per a cada exercici pressupostari, ordres
d’aplicació del decret, i que hauran d’incloure, entre d’altres, el termini de
presentació de sol·licituds (punt 5).
Per tot això, en virtut de les atribucions que tenc conferides, a proposta dels
directors generals d’Agricultura i de Desenvolupament Rural, dict la següent
ORDRE
Article únic
S’obri el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes previstes a les

