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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

11156

Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2019 de rectificació d’un error material advertit en
el Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de
patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l’àmbit de les Illes Balears, i es
modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost i el Decret 5/2015, de 13 de febrer

Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2019 de rectificació d'un error material advertit en el Decret 3/2018, de 23 de
febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner
pescador en l'àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la
pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, i el Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de
port base i les autoritzacions d'ús temporal de ports diferents del port base de les embarcacions pesqueres a la comunitat autònoma
de les Illes Balears
El 24 de febrer de 2018 es va publicar el Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de
patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l'àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d'1
d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, i el Decret 5/2015,
de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i les autoritzacions d'ús temporal de ports diferents del port base de les embarcacions
pesqueres a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Atès que s'ha advertit un error material en els apartats 1 i 2 de l'annex 2 del Decret amb relació als criteris d'avaluació per a les proves de la
titulació de patró costaner polivalent, cal rectificar-lo.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/153/1046934

D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les
administracions poden rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix
que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la
disposició. La rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven i s'ha de notificar o publicar preceptivament
quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en la sessió del dia 8 de novembre de 2019
adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
Primer. Rectificar l'error material advertit en els apartats 1 i 2 de l'annex 2 del Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols
professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l'àmbit de les Illes Balears, i es
modifiquen el Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de
les Illes Balears, i el Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i les autoritzacions d'ús temporal de ports
diferents del port base de les embarcacions pesqueres a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el sentit següent:
On hi diu:
1. Secció de pont
Per superar el mòdul cal aprovar un examen teòric i un examen pràctic d'acord amb el programa establert. L'examen teòric ha de
consistir en 60 preguntes de tipus test amb respostes múltiples, i l'examen pràctic, en un problema de navegació sobre una carta
nàutica, un exercici d'identificació de perills i una prova de muntatge i reparació d'arts.
Hi ha de dir:
1. Secció de pont
Per superar el mòdul cal aprovar un examen teòric i un examen pràctic d'acord amb el programa establert. L'examen teòric ha de
consistir en 60 preguntes de tipus test amb respostes múltiples en el cas de patró local de pesca i en 160 preguntes de tipus test amb
respostes múltiples per a patró costaner polivalent. L'examen pràctic ha de consistir en un problema de navegació sobre una carta
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nàutica, un exercici d'identificació de perills i una prova de muntatge i reparació d'arts per a patró local de pesca, amb dues proves
addicionals relacionades amb la planificació d'una travessa i amb el càlcul d'una marea per a l'examen pràctic de patró costaner
polivalent.
On hi diu:
2. Secció de màquines
Per superar el mòdul cal aprovar un examen teòric i un examen pràctic d'acord amb el programa establert. L'examen teòric ha de
consistir en 40 preguntes de tipus test amb respostes múltiples, i l'examen pràctic, en la identificació i el coneixement de la funció de
diversos elements principals d'un motor dièsel marí i en la resolució de supòsits de manteniment de motors i circuits elèctrics d'acord
amb el programa establert.
Hi ha de dir:
2. Secció de màquines
Per superar el mòdul cal aprovar un examen teòric i un examen pràctic d'acord amb el programa establert. L'examen teòric ha de
consistir en 40 preguntes de tipus test amb respostes múltiples en el cas de patró local de pesca i en 60 preguntes de tipus test amb
respostes múltiples per a patró costaner polivalent. L'examen pràctic ha de consistir en la identificació i el coneixement de la funció
de diversos elements principals d'un motor dièsel marí i en la resolució de supòsits de manteniment de motors i circuits elèctrics
d'acord amb el programa establert.
Segon. Publicar aquest Acord de rectificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 8 de novembre de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/153/1046934

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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