BOIB

20

Num. 136

27-09-2008

Desenvolupament del pla anual d’actuació
Adequació de les intervencions a les necessitats.
Seguiment del pla anual d’actuació
i decisions preses per afavorir-ne
la millora
Previsió dels criteris d’avaluació del pla anual d’actuació
Aplicació dels criteris d’avaluació previstos
Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació.
Participació en les activitats del
servei .
Relació i comunicació d’acord amb els criteris adoptats pel servei educatiu .
Integració en el lloc de treball, treball en equip.
Capacitat de relació i comunicació amb l’equip .
Compliment de l’horari personal
VALORACIÓ: Molt, Bastant , Suficient , Poc, Gens

……………….
……………….

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Ha acordat, una vegada analitzat el conjunt d’informació per a l’avaluació de l’aspirant a partir de l’anàlisi documental, , del registre de seguiment periòdic
fet pel tutor, i de l’observació de l’aula, si cal, atorgar-li la valoració (APTE/NO APTE)2
…………………., de ………………… de 2009

El/La president/a

El/La secretari/ària

2 La qualificació de NO APTE s’ha de motivar

ANNEX III
ACTA FINAL DE VALORACIÓ DELS INTERINS SUBSTITUTS

Relació dels interins substituts que han realitzat el procés de tutorització
Nom i llinatge

Cos

Especialitat

Valoració

……………….

………..

…………………..

…………..

……………….

………..

…………………..

…………..

……………….

………..

…………………..

…………..

Palma,

de

de 2009

La comissió de supervisió
El cap del departament d’Inspecció Educativa

El secretari de la comissió

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 17923
Ordre del conseller de Salut i Consum, de 22 de setembre de 2008, per garantir la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés
d’implantació de la Televisió Digital Terrestre (TDT).
El Decret 21/1998, de 6 de febrer, pel qual es regulen determinades activitats de prestació de serveis a domicili, recull les obligacions de caràcter informatiu
i documental dels prestadors de serveis que es duen a terme en el domicili del consumidor.
Amb el transcurs del temps han aparegut nous serveis que es presten al domicili del consumidor que no s’ajusten plenament als requisits i obligacions establerts a la norma del 1998. La implantació de la televisió digital terrestre en constitueix un exemple.
Atès que aquesta nova tecnologia substituirà la televisió analògica abans d’abril de 2010, i que la seva recepció, a més de l’existència de cobertura en el territori geogràfic requereix, d’una banda, l’adequació del sistema col·lectiu de recepció de televisió i, d’altra banda, l’adquisició d’un receptor TDT, o d’un televisor
preparat per rebre aquesta tecnologia, és convenient per a la defensa dels drets dels consumidors i usuaris dictar una norma que complementi el Decret 21/1998.
D’altra banda, l’article 13 de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa
que la promoció de béns, productes i serveis destinats als consumidors i usuaris ha de ser concebuda i duta a terme de manera que no pugui enganyar o induir a
engany sobre les seves característiques o condicions, ‘informació veraç, completa i eficaç sobre les característiques essencials i utilització’. Es considera que, en
l’actual moment de transició de sistemes, la persona que adquireix un televisor nou ha de ser informat de si aquest aparell li servirà per rebre la TDT o haurà d’adquirir també un receptor independent.
En conseqüència es pretén regular, d’una banda, la prestació del servei d’adequació i, d’altra banda, la informació que s’ha de donar als consumidors i usuaris quan se’ls ofereixen receptors TDT o televisors nous.
Per tant, de conformitat amb les atribucions que em confereix el Decret 21/1998, de 6 de febrer, pel qual es regulen els serveis d’instal·lació, reparació i revisió a domicili, a proposta del director general de Consum, fent ús de les facultats que tenc conferides, d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu, dict la següent
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Ordre
Article 1
Objecte
Aquesta Ordre regula els drets dels consumidors i usuaris davant el procés d’implantació de la televisió digital terrestre (TDT), desenvolupant el Decret
21/1998, de 6 de febrer, pel qual es regulen els serveis d’instal·lació, reparació
i revisió a domicili, així com el deure d’informar dels subjectes prevists en l’article següent i l’exigència d’acompanyar la corresponent documentació dels
béns comercialitzats en establiments oberts al públic.
Article 2
Àmbit subjectiu d’aplicació
2.1 Aquesta Ordre s’ha d’aplicar a totes les empreses que es dediquen en
l’àmbit territorial de les Illes Balears a la instal·lació, manteniment i reparació,
de sistemes de recepció de televisió en edificis, quan siguin requerits pels usuaris per adequar-les a la recepció de la televisió digital terrestre. En tot cas, aquestes empreses han de figurar inscrites al Registre d’Empreses de
Telecomunicacions de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de l’Informació, al menys en el tipus A d’acord amb lo que preveu
l’Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el procediment a
seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de
la seva adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l’interior dels edificis.
2.2 També s’aplicarà a totes les persones físiques o jurídiques que ofereixin o posin a la venda per al consumidor final aparells de televisió o receptors
externs.
Article 3
Obligacions dels instal·ladors, mantenidors i reparadors de sistemes de
recepció de televisió en edificis d’habitatges
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a) Lliurar, degudament emplenat, el butlletí d’instal·lació de telecomunicacions i el corresponent protocol de proves segons estableix la legislació en
matèria de telecomunicacions.
b) Lliurar factura, desglossada, amb els treballs realitzats i les peces
emprades. La factura ha de correspondre al butlletí indicat a l’apartat a).
c) La factura ha d’indicar la garantia dels treballs realitzats que, com a
mínim, ha de ser d’un any des de la data de finalització d’aquests, sens perjudici d’allò que disposa la normativa aplicable a la conformitat de productes. La
garantia esmentada afecta els treballs i les instal·lacions realitzats, que constin a
la factura i al butlletí, prenent com a referència tècnica el protocol de proves.
3.4 Tant en el pressupost com a la factura, així com en qualsevol altra
documentació, ofertes i publicitat s’ha de fer constar el nombre d’inscripció al
Registre d’Empreses de Telecomunicacions de la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de l’Informació.
Article 4
Obligacions de qui ofereix o ven aparells receptors de TDT
Tots els subjectes definits a l’apartat segon de l’article 2 estaran obligats
a:
4.1 Indicar en qualsevol document d’oferta, de manera que sigui visible i
fàcilment perceptible, si l’aparell que s’ofereix està preparat per rebre la televisió digital terrestre, d’acord amb el tipus de receptor de televisió digital terrestre (receptor extern o televisió amb receptor digital integrat), així com si té funcions interactives o no.
S’entén que l’aparell té funcions interactives si permet accedir a serveis i
aplicacions de valor afegit, així com serveis d’accés a la societat de la informació.
4.2 Indicar de manera visible en els aparells exposats per a la venda en els
establiments comercials, en el mateix camp visual on constin les altres característiques, el contingut de l’apartat anterior.

Els subjectes descrits a l’apartat primer de l’article 2 estan obligats a:
3.1 Abans de procedir a l’inici dels treballs d’adequació, s’ha de facilitar
al consumidor la documentació següent:
a) La documentació preceptiva, en la forma i manera que sigui exigible
per part de l’administració competent en matèria de telecomunicacions.
b) Acompanyar al document esmentat en el punt anterior o en document
apart, la informació cap a l’usuari, que com a mínim, ha d’indicar:
‘Drets dels usuaris:
‘–1 L’instal·lador, mantenidor o reparador està obligat a sotmetre a signatura de l’usuari un pressupost previ a la realització dels treballs, excepte renúncia expressa d’aquest que, en tot cas, ha de constar per escrit.
‘–2 Rebre factura degudament desglossada, acompanyada del butlletí
d’instal·lacions de telecomunicacions i del seu protocol de proves.
‘–3 Els treballs realitzats ha de quedar garantits durant un període mínim
d’un any des de la finalització d’aquests, sense perjudici d’allò que disposi la
normativa aplicable a la conformitat de productes. Els esmentats treballs s’entenen finalitzats en la data de lliurament de la factura. Queden garantits els treballs que constin a la factura i al butlletí d’instal·lació de telecomunicacions,
prenent com a referència tècnica el protocol de proves.
‘-4 L’instal·lador, mantenidor o reparador té a disposició de l’usuari,
models oficials de fulls de reclamacions ‘
c) En el mateix document de l’apartat a) o en document apart, s’ha de fer
constar degudament especificat, el pressupost de les operacions a efectuar per
adequar la instal·lació a la recepció de la TDT, detallant els conceptes de mà d’obra i els de materials que s’hagin d’incorporar. El pressupost s’ha d’adequar a la
documentació tècnica prevista per l’administració competent en matèria de telecomunicacions i a allò que disposa el Decret 21/1998, de 6 de febrer, pel qual
es regulen els serveis d’instal·lació, reparació i revisió a domicili.
3.2 Per poder realitzar els treballs, cal la signatura de l’usuari acceptant o
renunciant al pressupost.
3.3 Després de la realització dels treballs d’adequació a la televisió digital terrestre els instal·ladors, mantenidors o reparadors estan obligats a:

4.3 Les indicacions esmentades en els punts 4.1 i 4.2, quant a la funció, es
faran de la manera següent:
Si l’aparell tan sols permet rebre les senyals de TDT, s’ha d’indicar només
amb el logotip:
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I la indicació ‘model no interactiu’.
També s’ha de posar la indicació ‘satèl·lit, cable o TDT’, segons corresponguin a receptors de televisió digital, via satèl·lit, per cable o terrestre:
Si l’aparell permet ‘interactuar’ amb els continguts de la TDT, a més del
logotip DVB, s’ha d’indicar: ‘model interactiu’. Tanmateix, s’ha d’indicar la
compatibilitat i el protocol d’aquesta, així com l’àmbit territorial on és efectiva
aquesta compatibilitat. En cas que el protocol sigui ‘MHP’ s’ha de fer amb el
logotip:

Num. 17959
Correcció d’errades observades a la Resolució de la consellera
de Treball i Formació, de 3 de setembre de 2008, per la qual s’aprova l’ampliació de crèdit assignat a la Resolució de la consellera de Treball i Formació de 29 d’abril de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar
l’ocupació autònoma, cofinançada en un 50% pel Fons Social
europeu per mitjà del programa operatiu pluriregional
‘Adaptabilitat i Ocupació’ núm. 2007ES05UPO001 en el període
de programació 2007-2013 (BOIB núm. 64, de 10 de maig) i se’n
modifica l’apartat tretzè afegint-hi un punt 3 (BOIB núm. 128,
de 13 de setembre).
Havent-se advertit errors en el paràgraf quart dels antecedents de la
Resolució de la consellera de Treball i Formació, de 3 de setembre de 2008, per
la qual s’aprova l’ampliació de crèdit assignat a la Resolució de la consellera de
Treball i Formació de 29 d’abril de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria
per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma, cofinançada en
un 50% pel Fons Social europeu per mitjà del programa operatiu pluriregional
‘Adaptabilitat i Ocupació’ núm. 2007ES05UPO001 en el període de programació 2007-2013 (BOIB núm. 64, de 10 de maig) i se’n modifica l’apartat tretzè
afegint-hi un punt 3, publicada en el BOIB núm. 128, de 13 de setembre, número d’edicte 16742, pàgina, 26, i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel que fa a la correcció d’errors de
tipus material,
RESOLC
Aprovar la rectificació d’errors comesos en la resolució esmentada, que es
detallen a continuació:
En el paràgraf quart dels antecedents de la Resolució, on diu:

Article 5
Obligacions dels venedors d’aparells no receptors de TDT
Els establiments que posin a la venda aparells de televisió, de gravació i
similars que no siguin aptes per la recepció de la televisió digital terrestre per si
sols, han d’indicar en un lloc visible i en el mateix camp visual que la resta de
característiques de l’aparell: ‘Aparell no preparat per rebre la TDT sense receptor extern’.
Article 6
Infraccions
L’incompliment de les obligacions que determina aquesta Ordre ha de ser
considerat infracció de les previstes a la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut
dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional
Temporalització de la desconnexió
La desconnexió de la televisió analògica, prevista per abans d’abril de
2010, es produirà de forma no simultània a les diferents Illes que composen el
territori balear.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de setembre de 2008
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—

Atès que es preveu que el crèdit total assignat a la convocatoria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma serà insuficient per
atendre les sol·licituds, el termini de presentació de les quals acaba dia 30 de
setembre de 2008, resulta adequat incrementar-lo d’acord amb el límit que preveu l’Ordre TAS 1157/2008.
Ha de dir:
Atès que es preveu que el crèdit total assignat a la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma és insuficient per atendre les sol·licituds, el termini de presentació de les quals ha acabat dia 31 d’agost de 2008, resulta adequat incrementar-lo d’acord amb el límit que preveu
l’Ordre TAS 1157/2008.
Palma, 16 de setembre de 2008
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 17621
Resolució de la directora general d’Energia per la qual s’autoritza l’establiment de les instal·lacions elèctriques RE053/07 al
terme municipal de Manacor, s’aprova el projecte d’execució i
se’n declara en concret la utilitat pública.
Vist l’expedient incoat en aquesta Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia a instància de Sol Renovable Fotovoltaica, S.L. en data 14 de setembre
de 2007 i registre d’entrada núm. 40252, vist que es sol·licita autorització administrativa, inclusió en el règim especial i declaració d’utilitat pública, d’acord
amb l’article 27 de la normativa de la revisió del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears, per a les instal·lacions elèctriques, les característiques principals de les quals s’assenyalen a continuació:
Titular: Sol Renovable Fotovoltaica, S.L.
Instal·lació: Parc fotovoltaic Porto Cristo
TM: Manacor
Descripció: Instal·lació d’un parc fotovoltaic constituït per 15 camps

