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solvència tècnica o professional: els establerts en els apartats J i K del quadre de
característiques del contracte.
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: abans de les 14 hores del 26è dia natural
següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB (si el darrer dia és dissabte
o festiu, la presentació s’ha de fer el primer dia hàbil següent).
b) Documentació a presentar: vegeu plecs.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: IBANAT.
2. Domicili: Reina Constança, s/n.
3. Localitat i codi postal: Palma, 07006.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta
(concurs): 3 mesos.
e) Admissió de variants (concurs): sí.
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b) Documentació a presentar: vegeu plecs.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: IBANAT.
2. Domicili: Reina Constança, s/n
3. Localitat i codi postal: Palma, 07006.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta
(concurs): 3 mesos.
e) Admissió de variants (concurs): sí.
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: IBANAT.
b) Domicili: c/ Reina Constança, s/n.
c) Localitat: Palma (Mallorca).
d) Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant fax o telèfon.
10. Despeses dels anuncis: han de ser a càrrec de l’adjudicatari.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: IBANAT.
b) Domicili: c/ Reina Constança, s/n.
c) Localitat: Palma (Mallorca).
d) Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant fax o telèfon.
10. Despeses dels anuncis: han de ser a càrrec de l’adjudicatari.
Palma, 4 de juny de 2002
La directora gerent,
Rosa Bris Rebassa
— o —Núm. 11710
Concurs (procediment obert) per a l’adquisició d’un vehicle
forestal contraincendis
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: IBANAT.
b) Dependència que tramet l’expedient: Àrea d’Assumptes Generals.
c) Número d’expedient: 20/2002
2. Objecte del contracte.
a)
Descripció de l’objecte: adquisició d’un vehicle forestal
contraincendis.
b)
Número d’unitats a entregar: una.
c)
Divisió per lots i número: —d)
Lloc d’entrega: les instal·lacions de l’IBANAT a Inca.
e)
Termini d’entrega: 4 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a)
Tramitació: ordinària
b)
Procediment: obert.
c)
Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 150.253 euros.
5. Garanties.
Provisional: 3.005,06 euros.
Definitiva: 4% del preu d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació.
a)
Entitat: Institut Balear de la Natura (IBANAT).
b)
Domicili: Reina Constança, s/n.
c)
Localitat i codi postal: Palma, 07006.
d)
Telèfon: 971 17 75 64.
e)
Telefax: 971 17 73 59.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: la mateixa que s’assenyala
per a la presentació.

Palma, 4 de juny de 2002
La directora gerent,
Rosa Bris Rebassa
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 11677
Instrucció interpretativa del director general d’Interior sobre la
Circular 2/93 (BOCAIB núm. 152, de 16 de desembre), de la
delegació del govern sobre autoritzacions governatives per a la
celebració d’activitats recreatives, curses, concursos, certàmens i
altres proves esportives anàlogues, el desenvolupament de les
quals transcorri per més d’un terme municipal
L’article 75.1 c) del Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament general de policia d’espectacles públics i activitats
recreatives, interpretat de conformitat amb el traspàs de funcions i serveis que va
tenir lloc d’acord amb el Reial Decret 122/1995, de 27 de gener, atribueix a la
comunitat autònoma la competència per autoritzar aquelles activitats recreatives,
curses, caravanes o manifestacions esportives el desenvolupament de les quals
transcorri per més d’un terme municipal. Aquestes competències va assumir-les
la Conselleria d’Interior, que les exerceix mitjançant la Direcció General
d’Interior segons es desprèn del contingut del Decret 21/1995, de 23 de febrer.
Durant anys la tramitació per obtenir aquestes autoritzacions era la
regulada per la Circular 2/93, publicada en el BOCAIB núm. 152, de 16 de
desembre de 1993, ja aplicable quan l’Administració de l’Estat tenia les
competències en matèria d’espectacles.
Atès el temps passat des de la publicació d’aquesta Circular, s’ha considerat
adient, sense modificar-ne el contingut, cercar vies alternatives per estalviar a les
diferents associacions esportives l’enorme despesa de temps que suposa el fet de
sol·licitar, un per un, els informes dels ajuntaments on discorre la prova i que
preveu la Circular.
Així, des del proper 1 de juliol, la tramitació, a l’àmbit territorial de l’illa
de Mallorca, dels expedients en què se sol·licitin les autoritzacions previstes en
l’esmentada Circular s’alterarà (i d’aquesta manera se cerca sempre el benefici
dels administrats) pel que fa als informes dels ajuntaments a què fa referència el
punt 5 sobre els documents que s’han d’adjuntar a l’escrit d’iniciació, de
conformitat amb el que preveu aquesta Instrucció.
De conformitat amb el que s’ha exposat, i fent ús de les atribucions que em
confereix l’article 37.3 en relació amb el 30.4 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre,
dict la següent
INSTRUCCIÓ

7. Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i
solvència tècnica o professional: els establerts en els apartats J i K del quadre de
característiques del contracte.

La tramitació d’aquells expedients en els quals se sol·licita l’autorització
d’aquelles activitats recreatives, curses, caravanes o manifestacions esportives el
desenvolupament de les quals transcorri per més d’un terme municipal continuarà
regint-se per la Circular 2/1993 (BOCAIB núm. 152, de 16 de desembre).

8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: abans de les 14 hores del 26è dia natural
següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB (si el darrer dia és dissabte
o festiu, la presentació s’ha de fer el primer dia hàbil següent).

No obstant això, l’informe dels ajuntaments per allà on transcorri la prova
s’ha d’aportar a l’expedient d’autorització seguint els tràmits recollits en els
punts següents:
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1.La Direcció General d’Interior ha de comunicar, mitjançant fax o
qualsevol altre mitjà que per motius d’urgència es consideri necessari, la
celebració de la prova en els casos en què passi pel terme municipal sense fer-ho
per les vies urbanes perquè l’ajuntament en tengui coneixement.
2.La Direcció General d’Interior ha de remetre, mitjançant fax o qualsevol
altre mitjà que per motius d’urgència es consideri necessari, en els casos en què
la prova passi per les vies urbanes del terme municipal de l’ajuntament la
sol·licitud de l’informe que, si no s’emet en el termini de 10 dies, implicarà que
se n’informa favorablement i, a més a més, es facilitaran els mitjans necessaris
perquè la prova es desenvolupi amb normalitat dins del seu terme municipal.
Marratxí, 3 de juny de 2002
El director general d’Interior
Antoni Torres i Martorell
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En la página 7492, segunda columna, último párrafo del apartado 2 del
artículo único,
donde dice: “No obstante, en el caso de subvenciones directas de carácter
dinerario de cuantía inferior a 18.000,00 euros en que, atendida la documentación que conste en el correspondiente expediente, se pueda determinar la
procedencia o no de la concesión de la subvención y, en su caso, la cuantía de la
misma, el titular de la Consejería de Hacienda y Presupuestos podrá dictar la
correspondiente resolución a propuesta y con el informe previo de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Hacienda y Presupuestos”;
debe decir: “No obstante, en el caso de subvenciones directas de carácter
dinerario de cuantía inferior a 1.800,00 euros en que, atendida la documentación
que conste en el correspondiente expediente, se pueda determinar la procedencia
o no de la concesión de la subvención y, en su caso, la cuantía de la misma, el
titular de la Consejería de Hacienda y Presupuestos podrá dictar la correspondiente resolución a propuesta y con el informe previo de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Hacienda y Presupuestos”.

— o —Palma, 29 de mayo de 2002.
Núm. 11765
Notificació d’estimació parcial de recurs d’alçada instruït per la
Direcció General d’Interior
No havent estat possible la notificació de l’estimació parcial del recurs
d’alçada corresponent a l’expedient núm. 102/00, instruït per la Direcció General
d’Interior per presumpta infracció administrativa de la normativa d’espectacles
públics i activitats recreatives, ja que ha estat tornat pel servei de correus i
telègrafs, i en compliment del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica el següent:
Expedient: 102/00.
Denunciat: FRANCISCA MARTORELL MAYOL.
Infracció: article 23 e) de la Llei orgànica 1/92, per manca de llicència
d’obertura del local anomenat LLOPS.
Resolució: estimació parcial del recurs d’alçada interposat, confirmant la
Resolució de 13 de setembre de 2001 per la qual el director general d’Interior
estima comesa una infracció de l’article 23 e) de la Llei orgànica 1/92, de 21 de
febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, i es redueix la sanció inicial fins
a la quantitat de 450,76 euros.
D’acord amb l’establert en l’article 115.3 de la Llei 30/92, segons la
redacció que dóna la Llei 4/1999, contra la resolució d’un recurs d’alçada no es
podrà interposar cap altre recurs administratiu, llevat del recurs extraordinari de
revisió en els casos establerts en l’article 118.1 del text legal esmentat; així
mateix, la resolució del recurs d’alçada podrà ser impugnada directament davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. En aquest darrer cas, el termini
per presentar el recurs és de 2 mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació
de la resolució del recurs d’alçada, segons el que estableix l’article 46 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Aquest recurs s’ha de presentar davant el jutjat contenciós administratiu competent.
Marratxí, 3 de juny de 2002
El conseller d’Interior
Josep M. Costa i Serra
— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears
1.- Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
Núm. 11689
Corrección de errores del Decreto 68/2002, de 10 de mayo, de
modificación del Decreto 133/2001, de 7 de diciembre, por el que
se regula un régimen de ayudas para paliar los efectos del
temporal de lluvia y viento del mes de noviembre de 2001
Advertidos los errores existentes en la publicación de la versión castellana
del Decreto 68/2002, de 10 de mayo, de modificación del Decreto 133/2001, de
7 de diciembre, por el que se regula un régimen de ayudas para paliar los efectos
del temporal de lluvia y viento del mes de noviembre de 2001, publicado en el
Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 58, de 14 de mayo de 2002, se procede
a corregir dichos errores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Consejero de Hacienda y Presupuestos
Joan Mesquida Ferrando
— o —-

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Núm. 12031
Resolución del director general de Personal Docente, de 7 de
junio de 2002, de regulación de las interinidades, y de convocatoria de concurso público para formar parte de la lista de aspirantes a cubrir plazas vacantes o sustituciones en régimen de interinidad en centros públicos de enseñanzas no universitarias de las
Illes Balears
Visto lo dispuesto en la Orden del consejero de Educación, Cultura y
Deportes, de 27 de abril de 1999, (BOCAIB del 6 de mayo) por la cual se delega
en el director general de Personal Docente la regulación de todos los procesos
necesarios para el inicio del curso escolar,
De acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones del consejero de Educación, Cultura y Deportes de 20 de mayo de 1998, (BOCAIB del 28, con
corrección de errores en el BOCAIB del 6 de junio), y del Director General de
Personal Docente de 7 de mayo de 1999 (BOCAIB del 15), de 23 de mayo de 2000
(BOIB del 1 de junio, con modificación de determinados aspectos en el BOIB de
29 de junio) y de 8 de junio de 2001 (BOIB del 16) de convocatoria de concursos
públicos para formar parte de la lista para cubrir plazas vacantes o sustituciones
en régimen de interinidad en centros docentes públicos de enseñanzas no
universitarias dependientes de la Consejería de Educación y Cultura,
De acuerdo con la Orden del consejero de Educación y Cultura de 2 de
febrero de 2000, (BOIB del 12), de actualización de la catalogación de plazas
bilingües en las plantillas de los institutos de educación secundaria, de los
colegios públicos donde se imparte el primer ciclo de la educación secundaria
obligatoria, de las escuelas oficiales de idiomas, de los centros de educación de
personas adultas, de la Escuela Superior de Diseño y Restauración, y de las
escuelas de artes de las Illes Balears,
Visto lo dispuesto por el Decreto 115/2001, de 14 de septiembre (BOIB del
22) por el cual se regula la exigencia del conocimiento de las lenguas oficiales
al personal docente,
Teniendo en cuenta que en determinadas especialidades, tanto del cuerpo
de maestros como de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, de
profesores técnicos de formación profesional, de profesores de escuelas oficiales
de idiomas, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes
plásticas y diseño y de profesores de música y artes escénicas, se han agotado las
listas de aspirantes generadas a partir de las convocatorias anteriores, Oídas las
organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación
RESUELVO
Abrir una convocatoria para formar parte de la lista de aspirantes a cubrir
plazas vacantes o sustituciones en régimen de interinidad en centros públicos de
enseñanzas no universitarias de las Illes Balears, de acuerdo con las siguientes
normas comunes y en las condiciones que se determinan en los títulos 1 y 2 de
esta Resolución.
NORMAS COMUNES
1. El hecho de participar en esta convocatoria implica el compromiso de los

