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llengua catalana (teatre escolar, Banc de dades, proves Cangur, jocs de llengua,
etc.).
Direcció General de Política Lingüística, consells insulars, ajuntaments i
Universitat de les Illes Balears
Objectiu 9.3.4.
Promoure la transmissió de la llengua catalana en l’àmbit familiar.

Descripció
Organismes responsables
ACCIÓ 1
Realització d’estudis periòdics sobre els patrons de transmissió lingüística intergeneracional i sobre els factors que hi incideixen.
Direcció General de Política Lingüística, Universitat de les Illes Balears
ACCIÓ 2
Difusió d’una campanya informativa, adreçada especialment a les parelles d’origen lingüístic mixt, per procurar que els pares catalanoparlants transmetin la
seva llengua als fills.
Direcció General de Política Lingüística
ACCIÓ 3
Difusió d’una campanya informativa per posar en relleu la importància de les
generacions dels padrins i repadrins en la transmissió de la llengua als infants.
Direcció General de Política Lingüística
Objectiu 9.3.5.
Promoure el reconeixement recíproc dels grups culturals que integren la nostra
societat i, alhora, assegurar que s’assumeix col·lectivament el paper públic
que, per justícia i per mandat jurídic, han de tenir la llengua i la cultura pròpies
de les Illes Balears.
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 12983
Resolució d’inici del procediment per autoritzar set noves oficines de farmàcia a la zona farmacèutica d’Eivissa
Fets
1. En data 23 de maig de 2011, la farmacèutica Alba Ruiz González ha
presentat un escrit (amb registre d’entrada núm. 7180), pel qual sol·licita l’inici
del procediment per autoritzar set noves oficines de farmàcia a la zona farmacèutica d’Eivissa.
2. La sol·licitud s’acompanya de la documentació requerida.
Fonaments de dret
1. La competència en matèria d’ordenació farmacèutica la té atribuïda la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de l’article 30.48 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, reformat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer.
2. El Decret 18/2010, d’18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual es determina la composició del Govern i es modifica el Decret 10/2010, de
9 de març, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
3. L’article 26 i concordants de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears quant als procediments d’autoritzacions d’oficines de farmàcia.
4. Els articles 4 i 5 del Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven
les zones farmacèutiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia.
Per tot això, dict la següent
Resolució

Descripció
Organismes responsables

1. Acordar l’inici del procediment per autoritzar set noves oficines de farmàcia a la zona farmacèutica d’Eivissa.

ACCIÓ 1
Difusió entre els immigrants, a través de les vies d’accés més adequades (associacions d’immigrants, mitjans de comunicació específics, locutoris telefònics…) de campanyes informatives sobre la realitat sociolingüística i cultural de les Illes Balears, especialment en aquells aspectes que afecten aquests
col·lectius més directament (sistema educatiu, administracions públiques, calendari de festes populars, etc.).
Conselleria d’Educació i Cultura, Direcció General d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, consells insulars i ajuntaments

2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

ACCIÓ 2
Promoció de la presència del bagatge cultural de les persones immigrants en el
sistema educatiu i en els mitjans de comunicació, mitjançant actuacions que
afavoreixin la comunicació intercultural (jornades culturals, maratons de contacontes, lectures poètiques, mostres gastronòmiques…) i assegurant sempre la
presència de la llengua catalana com a element amalgamador.
Conselleria d’Educació i Cultura, Direcció General d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, consells insulars i ajuntaments

Palma, 3 de juny de 2011

ACCIÓ 3
Valoració dels coneixements lingüístics que aporten les persones immigrants
com a recurs i font de beneficis per a elles mateixes i per al conjunt de la societat (com a intermediaris culturals, traductors, professors, etc.).
Conselleria d’Educació i Cultura, Direcció General d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, consells insulars i ajuntaments
ACCIÓ 4
Difusió de campanyes per sensibilitzar els immigrants sobre els avantatges
d’aprendre català i sobre l’oferta formativa que tenen al seu abast.
Conselleria d’Educació i Cultura, Direcció General d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, consells insulars i ajuntaments
ACCIÓ 5
Creació d’una xarxa de centres comercials i de serveis on les persones immigrants puguin sol·licitar ajuda lingüística i practicar la llengua catalana.
Direcció General de Política Lingüística, direccions generals d’Economia, de
Comerç i d’Indústria

—o—

3. D’acord amb el que disposa l’article 8 del Decret 25/1999, de 19 de
març, tots els farmacèutics interessats poden presentar les al·legacions que
estimin adients en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució.
4. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.

La directora general de Farmàcia
Rosa M. Alís Rodríguez

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 12841
Correcció d’errades de la Resolució de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia, de 9 de maig de 2011, per la qual s’ordena
la publicació de la Circular del director general d’Indústria de 5
de maig de 2011, per la qual s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats d’acreditació de la condició
d’instal·lador de línies d’alta tensió a les persones en possessió
de determinats títols de formació professional.
El dia 14 de maig de 2011 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia, de 9 de
maig de 2011, per la qual s’ordena la publicació de la Circular del director general d’Indústria de 5 de maig de 2011, per la qual s’estableixen les condicions formatives per a l’emissió de certificats d’acreditació de la condició d’instal·lador
de línies d’alta tensió a les persones en possessió de determinats títols de formació professional.
Advertits unes errades en el text, de la versió catalana, es transcriu tot
seguit, l’oportuna rectificació:
En el primer paràgraf i en el punt primer de la resolució, on diu:
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‘instal·lador en baixa tensió’

14-06-2011

4.- Anuncis

Ha de dir: ‘instal·lador de línies d’alta tensió’
Palma, 7 de juny de 2011
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

—o—
INSTITUT RAMON LLULL
Num. 13022
Resolució de nomenament dels col•laboradors externs que
actuaran com assessors dels tribunals qualificadors durant la
convocatòria de les proves de català de l’Institut Ramon Llull de
l’any 2011 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors.

Fets
1.En data 23 de febrer de 2011, el director de l’Institut Ramon Llull dicta
la resolució per la qual es convoquen les proves per l’any 2011 per a l’obtenció
dels certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull,
publicada al DOGC núm. 5833, de data 9 de març de 2011 i al BOIB núm. 36,
de 10 de març de 2011.
2.En data 24 de març de 2011, el director de l’Institut Ramon Llull dicta
la resolució de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com
assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de
català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2011 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors.
3. En data 10 de maig de 2011, el director de l’Àrea de Llengua i
Universitats de l’Institut Ramon Llull emet informe en el qual proposa comptar
amb més persones que puguin actuar com a col·laboradors externs en qualitat
d’organitzadors i administradors per a la convocatòria de les proves de català de
l’Institut Ramon Llull per a l’any 2011 a banda de les establertes per resolució
de 24 de març de 2011.
4. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient per al finançament d’aquesta despesa en el seu pressupost vigent.
Fonaments de Dret
1. L’article 4.3 c) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull estableix la competència de l’Institut per a l’organització de les proves per a l’avaluació del
coneixement del català com a segona llengua per a l’obtenció dels certificats oficials.
2. El Decret 52/2003, de 20 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, pel
qual s’atribueix a l’Institut Ramon Llull la competència sobre avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora del domini lingüístic.
3. L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 d’abril de 2003 del
Govern Balear, regula les funcions que té atribuïdes l’Institut Ramon Llull en
relació a la promoció de l’ensenyament del català i l’avaluació i la certificació
del seu coneixement com a segona llengua fora del domini lingüístic.
4.Fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13 dels
Estatuts de l’Institut Ramon Llull;
Resolc
Nomenar les persones que es relacionen a l’ANNEX com a col·laboradors
externs per tal que actuïn com assessors dels tribunals qualificadors en qualitat
d’organitzadors i administradors durant la convocatòria de les proves de català
de l’any 2011
Barcelona, 23 de maig de 2011
El director de l’Institut Ramon Llull
Vicenç Villatoro i Lamolla

ANNEX
ORGANITZADORS I ADMINISTRADORS
Moncunill Martí, Fructuós

—o—

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 12927
Requeriment de documentació justificativa dels expedients de
subvenció per al foment de l’acció cívica F018/10 (sol·licitant:
Juan Carlos Nievas Gilberte, de l’Associació Balear per a la
Formació i la Intervenció Social —ABFIS), F023/10 (sol·licitant: Juan Carlos Nievas Gilberte, de la Federació Balear
d’Associacions LGTB —FEGAIB), F024/10 (sol·licitant:
Virgilio Dionisio Sánchez Rivas, de l’Associació de Joves per a
la Diversitat) i F030/10 (sol·licitant: Virgilio Dionisio Sánchez
Rivas, de l’Associació Balear per a la Igualtat i el Benestar
Social)
Un cop intentades, sense efecte, les notificacions per correu certificat amb
justificant de recepció, i atès que no s’han efectuat perquè no s’ha trobat la persona interessada que figura com a representant i persona de contacte de les entitats corresponents en el domicili que s’indica en les sol·licituds respectives com
a seu de les entitats i domicili per a notificacions, en compliment de l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es publiquen en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears els requeriments següents:
Expedient: Subs AC F018/10
Document: requeriment de documentació
Sol·licitant: Juan Carlos Nievas Gilberte, de l’Associació Balear per a la
Formació i la Intervenció Social (ABFIS)
Emissor: DGRI
Expedient: Subs AC F023/10
Sol·licitant: Juan Carlos Nievas Gilberte, de la Federació Balear
d’Associacions LGTB (FEGAIB)
Document: requeriment de documentació
Emissor: DGRI
Expedient: Subs AC F024/10
Document: requeriment de documentació
Emissor: DGRI
Sol·licitant: Virgilio Dionisio Sánchez Rivas, de l’Associació de Joves per
a la Diversitat
Expedient: Subs AC F030/10
Sol·licitant: Virgilio Dionisio Sánchez Rivas, de l’Associació Balear per a
la Igualtat i el Benestar Social
Document: requeriment de documentació
Emissor: DGRI
Reclamació de documentació justificativa
Una vegada revisat l’expedient de subvenció indicat més amunt, i atès que
no heu presentat cap document, us demanam que en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, ens trameteu la documentació justificativa d’acord amb les instruccions que s’assenyalen a continuació:
1. Heu d’emplenar els annexos 1 a 8 de la justificació de la subvenció.
2. En relació amb l’annex 3, Compte justificatiu (relació certificada dels
documents justificatius de despeses): heu de presentar aquest annex, en el qual
heu d’especificar cada una de les factures que presenteu. Heu de tenir en compte que l’import justificat total ha de ser igual o superior al cost del projecte aprovat.
3. Heu de presentar els originals i les còpies de les factures que imputau
en el compte justificatiu i acreditar-ne el pagament mitjançant una fotocòpia del
càrrec bancari o la transferència bancària corresponent, o amb el rebut de l’empresa emissora, amb indicació del nom, el número fiscal, la data i la factura a la
qual fa referència.
Si en el termini esmentat no completau la justificació tal com us hem indicat, s’iniciarà el procediment de revocació i reducció de la subvenció en la
mateixa proporció de l’import no justificat correctament i es proposarà l’inici
del procediment de reintegrament amb les càrregues i els interessos que hi
corresponguin.

