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d’haver obtingut destinació provisional, aquesta serà anul·lada i adjudicada, a la
resolució definitiva, al concursant a qui pertoqui.
Les reclamacions i desistiments, adreçats al director general de Personal
Docent, es presentaran, dins del termini esmentat, en els registres de les
dependències administratives abans esmentades o en les oficines a què fa
referència la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú de 26 de novembre de 1992, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

04-04-2000

El dia 20 d’abril de 1999 es va publicar en el BOCAIB el Decret 35/1999,
de 9 d’abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.
L’objecte d’aquest Decret, entre d’altres, és regular la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove i establir els requisits que han d’acomplir els distints
serveis d’Informació Jove per integrar-s’hi.

Palma, 24 de març de 2000.

Així, els articles 8 i 9 del Decret esmentat estableixen que el personal que
treballi als centres i punts d’Informació Jove han d’acreditar, com a requisit
imprescindible, el títol d’informador jove.

El director general de Personal Docent,
Arnau Amer Sastre.

És per això, que es considera necessària la regulació del curs de formació
per als informadors per a joves, per obtenir el títol d’informador per a joves.

— o —-

Per tot això, d’acord amb les atribucions que em confereix la Llei 5/1984,
de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i havent-ne informat favorablement els Serveis Jurídics de la
Conselleria de Benestar Social, dict la següent

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 6779
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de delegació de signatura dels actes administratius i resolucions en matèries pròpies de
la seva competència.
L’article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet que els
titulars dels òrgans administratius puguin delegar la signatura de les seves
resolucions i actes administratius als titulars dels òrgans o unitats administratives
que en depenen.
Per tant, els consellers podran delegar la signatura dels actes administratius
i de les resolucions en les matèries pròpies de la seva competència en els directors
generals i els secretaris generals tècnics, amb les excepcions previstes a l’article
34.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 13.2 i 16.4, de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Per aquest motiu, i atès l’augment considerable de volum de feina que ha
experimentat la Conselleria, es considera convenient delegar en el secretari
general tècnic de la Conselleria d’Agricultura i Pesca la signatura dels actes
administratius, de resolucions, documents comptables i administratius
d’autorització i disposició de despeses com també reconeixement d’obligacions.
En conseqüència, i d’acord amb el que es preveu a l’article 44 de la Llei de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dic la següent
ORDRE
Article únic
Es delega en el secretari general tècnic de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca la signatura dels actes administratius i resolucions relatius a la competència
del conseller d’Agricultura i Pesca, com també dels documents comptables i
administratius d’autorització i disposició de despeses i reconeixement
d’obligacions de tos els programes pressupostaris de la secció 20.
Disposició final
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de març de 2000
EL CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA
Joan Mayol i Serra

— o —-

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
Núm. 6812
Ordre de la consellera de Benestar Social, de 23 de març de 2000,
per la qual es regula el curs de formació per als informadors per
a joves

ORDRE
Article 1. Objecte
Aquesta Ordre té per objecte la regulació de l’itinerari formatiu del curs
d’informador per a joves, tenint com a àmbit d’aplicació la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Article 2. Organització i gestió
El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut, és
l’organisme competent per organitzar i gestionar directament o indirecta el curs
d’informador per a joves.
Article 3. Requisits d’inscripció
Les persones interessades a participar en el curs d’Informador per a joves
tenen que ser majors d’edat i tenir com a mínim batxiller o FP de grau mitjà,
requisits que s’han d’acreditar documentalment en el moment de la inscripció.
Article 4. Durada
El curs d’informador per a joves té una durada mínima de 150 hores lectives
distribuïdes en el mòdul teoricopràctic, i un pràctic, d’acord amb els articles 5 i
6 d’aquesta Ordre.
Article 5. Mòdul teoricopràctic
El mòdul teoricopràctic té una durada mínima de 100 hores lectives amb
el programa següent:
1)
Sociologia de la joventut. Conceptes. Tècniques sociològiques.
Estudis sociològics. Els joves de Balears.
2)
Comunicació i informació. Teoria de la comunicació. Els mitjans
de comunicació i les seves tècniques bàsiques. Informació: conceptes. La societat
de la informació. Informar: tècniques.
3)
Funcions i organització d’un servei d’informació jove. Serveis
d’informació: conceptes i objectius. Organització dels serveis d’informació. El
procés de la informació.
4)
Programació i avaluació de projectes i programes. Projectes,
memòries i avaluacions.
5)
Arxivística i documentació. Concepte d’arxivística, classificació
temàtica, tesaurus. Tècniques d’arxiu i recuperació.
6)
Qualitat dels serveis d’informació jove. Concepte de qualitat.
Indicadors de qualitat en el serveis d’Informació.
7)
Bases de dades. Conceptes. Bases de dades relacionals.
Introducció a Acces. Bases de dades a Internet.
8)
Dinamització de la informació. Dinamització dels joves, tècniques
de dinamització de la informació.
9)
Internet. Conceptes, eines i utilitzacions. Tractament de la
informació a Internet.
Article 6. Mòdul pràctic
Després d’haver finalitzat el mòdul teoricopràctic, es faran pràctiques amb
una durada mínima de 50 hores lectives en un servei d’Informació Jove, realitzant
tasques de recollida, arxiu, recuperació i difusió de la informació.
Article 7. Convalidacions
1. Del mòdul teoricopràctic les persones interessades en el moment de la
inscripció poden demanar la convalidació de les assignatures següents:
- Sociologia de la joventut, per als llicenciats en sociologia.
- Comunicació i Informació, per als llicenciats en ciències de la informació.
- Arxivística i Documentació per als diplomats en biblioteconomia i
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documentació.
- Bases de dades per als llicenciats en informàtica.
2. Les persones que han treballat un mínim dos mesos en un servei
d’Informació Jove poden demanar en el moment de la matriculació la convalidació
del mòdul pràctic.
Article 8. Avaluació
En acabar cada mòdul, per verificar-ne el grau d’aprofitament, els alumnes
han de presentar un treball sobre els temes tractats.
Les pràctiques són avaluades i certificades pel responsable del servei on es
duguin terme.
Així mateix es tendrà en compte el conjunt d’aptituds i actituds personals
indispensables per realitzar la tasca d’informador per a joves.
Article 9. Certificat d’aprofitament
La Conselleria de Benestar Social, a través de la Direcció General de
Joventut, expedirà certificat d’aprofitament que li permetrà treballar com a
informador jove dins la Xarxa Balear d’Informació Jove, a aquells alumnes que
reuneixin els requisits següents:
a) Hagin assistit a un mínim del 80% de la durada del curs.
b) Tinguin avaluats positivament els treballs corresponents als dos mòduls.
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considerin oportunes en el termini de trenta dies comptadors a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci.
Palma, 23 de març de 2000
La directora general d’Indústria
Francisca Vives Amer
— o —Núm. 6774
Informació pública de l’autorització administrativa d’una
instal·lació elèctrica i declaració, en concret, de la seva utilitat
pública. Expedient UP 3/00.
Als efectes prevists als articles 52 i 53 de la Llei 54/97, de 27 de
novembre, del sector elèctric, Decret 99/97, d’11 de juliol, de tramitació
d’instal·lacions elèctriques i Decret 4/86, de 23 de gener, d’implantació i
regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, se sotmet a informació
pública la petició de Gas y Electricidad, S.A. d’autorització i declaració d’utilitat
pública de la instal·lació elèctrica les característiques principals de la qual
s’assenyalen a continuació:
EXPEDIENT UP 3/00
a) Peticionari: Gas y Electricidad, S.A.

Disposició final única
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

b) Denominació del projecte: línia aèria a 15 kV i CT «Bona Vista».
c) Situació de la instal·lació: en el terme municipal de Deià (Balears).

Palma, 23 de març de 2000
EL conseller de Treball i Formació
Eberhard Grosske Fiol
Signat en virtut de l’Ordre del president de les Illes Balears de 16 de març
de 2000 per la qual es regula el règim de suplències dels consellers
— o —-

4.- Anuncis
CONSELLERIA D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 6769
Informació pública de l’autorització administrativa d’una
instal·lació elèctrica i declaració, en concret, de la seva utilitat
pública. Expedient UP 4/00.
Als efectes prevists als articles 52 i 53 de la Llei 54/97, de 27 de
novembre, del sector elèctric, Decret 99/97, d’11 de juliol, de tramitació
d’instal·lacions elèctriques i Decret 4/86, de 23 de gener, d’implantació i
regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, se sotmet a informació
pública la petició de Gas y Electricidad I, S.A., unipersonal, d’autorització i
declaració d’utilitat pública de la instal·lació elèctrica les característiques
principals de la qual s’assenyalen a continuació:
EXPEDIENT UP 4/00
a) Peticionari: Gas y Electricidad I, S.A., unipersonal.
b) Denominació del projecte: línia aèria a 15 kV i CT «Albenya».
c) Situació de la instal·lació: en el terme municipal de Palma.
d) Finalitat de la instal·lació: atendre petició de subministrament elèctric.
e) Característiques tècniques: centre de transformació tipus intempèrie
amb transformador de fins a 160 kVA a 15000/380-220 volts. Línia aèria a 15 kV:
600 metres, conductors d’Al-Alw de 49,49 mm2 de secció.
f) Pressupost: 6.550.730.-ptes.
Aquesta informació es fa pública perquè el projecte de la instal·lació es
pugui examinar a la Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria,
Direcció General d’Indústria, situada a Palma, gran via Asima, 2-8è, polígon de
Son Castelló, i al mateix temps es puguin formular les al·legacions que es

d) Finalitat de la instal·lació: atendre nova petició de subministrament
d’energia elèctrica.
e) Característiques tècniques: centre de transformació tipus intempèrie
sobre suport, amb transformador de fins a 160 kVA a 15.000/380-220 volts. Línia
aèria a 15 kV: 114 metres, conductors d’Al-Alw de 49,49 mm2 de secció.
f) Pressupost: 2.999.204.-ptes.
Aquesta informació es fa pública perquè el projecte de la instal·lació es
pugui examinar a la Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria,
Direcció General d’Indústria, situada a Palma, gran via Asima, 2-8è, polígon de
Son Castelló, i al mateix temps es puguin formular les al·legacions que es
considerin oportunes en el termini de trenta dies comptadors a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci.
Palma, 23 de març de 2000
La directora general d’Indústria
Francisca Vives Amer
— o —Núm. 6776
Informació pública de l’autorització administrativa d’una
instal·lació elèctrica i declaració, en concret, de la seva utilitat
pública. Expedient UP 04/99
Als efectes prevists als articles 52 i 53 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del sector elèctric, Decret 99/1997, d’11 de juliol, de tramitació
d’instal·lacions elèctriques i Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i
regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, se sotmet a informació
pública la petició de Gas y Electricidad, S.A. d’autorització i declaració d’utilitat
pública de la instal·lació elèctrica les característiques principals de la qual
s’indiquen a continuació:
EXPEDIENT UP 04/99
a) Peticionari: Gas y Electricidad I, S.A.Unipersonal.
b) Denominació del projecte: línies a 15 kV, d’alimentació al polígon de
Sta. Maria.
c) Situació de la instal·lació: en els termes municipals de Marratxí i Sta.
Maria del Camí (Mallorca-Balears).

