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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 11543
Resolució del conseller de Turisme i Esports per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de
Turisme i Esports
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al seu personal eventual. Els nomenaments i cessaments s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
L’1 de juny de 2012, el conseller de Turisme i Esports va acordar el nomenament de personal eventual de la conselleria de la qual n’és titular. Aquest
nomenament tendrà efectes l’11 de juny de 2012.
D’acord amb tot el que s’ha exposat, dict la següent:
RESOLUCIÓ
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació del personal
eventual que es va nomenar l’1 de juny de 2012, amb efectes d’11 de juny de
2012:
Senyora Rosa Falcón Cortés, assessora tècnica.
Palma, 1 de juny de 2012
El conseller de Turisme i Esports
Carlos Delgado Truyols

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 11383
Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 7
de juny de 2012, per la qual es modifica la Resolució del director
general de Personal Docent de 27 de juliol de 2010, (BOIB
núm.115 de 5 d’agost de 2010), per la qual es publica la llista
única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 18 de març de 2010, de convocatòria de
proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, de
professors d’escola oficial d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears
Per Resolució del director general de Personal Docent de 27 de juliol de
2010, (BOIB núm.115 de 5 d’agost de 2010), es publicà la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que superaren el procediment selectiu convocat per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 de març de 2010,
de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari,
de professors tècnics de formació professional, de professors d’escola oficial
d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, modificada per les Resolucions del conseller d’Educació i Cultura de 29 d’abril i de 30
de març de 2010.
Mitjançant acord del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 26
d’abril de 2012 es duu a terme l’execució de la sentència núm. 28/2012, de 27
de gener de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
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per la qual s’ordena la retroacció de les actuacions per tal que l’Administració
valori els mèrits de experiència docent prèvia del Sr. Gabriel Àngel Isern
Gelabert, i es fixi posteriorment la puntuació d’aquest en la fase de concurs de
les proves selectives a les quals va concórrer i la seva situació definitiva al procés de selecció en què va participar.
Vista la retroacció de les actuacions realitzada per la comissió de valoració de la fase de concurs valorant els mèrits d’experiència docent prèvia del Sr.
Gabriel Àngel Isern Gelabert, i fixant posteriorment la puntuació d’aquest en la
fase de concurs, així com les actuacions realitzades per la comissió de selecció
indicant la seva situació definitiva al procés de selecció. D’acord amb les seves
propostes, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Modificar l’annex 1 corresponent als opositors aprovats del cos de
Mestres (0597) Illa Mallorca apartat PRI Educació Primària, de la Resolució del
director general de Personal Docent de 27 de juliol de 2010, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el
procediment selectiu convocat per Resolució del conseller d’Educació i Cultura
de 18 de març de 2010.
Allà on diu:
ILLA MALLORCA
PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA
DNI
Llinatges i nom
Puntuació
043070635 ISERN GELABERT, GABRIEL ÀNGEL
5,461

Accés
1

Ha de dir:
ILLA MALLORCA
PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA
DNI
Llinatges i nom
Puntuació
043070635 ISERN GELABERT, GABRIEL ÀNGEL
7,3628

Accés
1

Segon. Canviar l’ordre dins la llista de seleccionats del cos 0597, especialitat primària, accés 1, de forma que el Sr. Isern Gelabert, Gabriel Àngel
queda situat dins del procediment selectiu amb 7,3628 punts entre la Sra. Capó
Ramon, M. Teresa amb 7,4332 punts, i la Sra. Juan Puigserver, Francisca amb
7,2973 punts.
Tercera. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de Recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Recursos Humans en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en
què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears comptadors des de l’endemà de la publicació en el
BOIB, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 7 de juny de 2012
La directora general de Recursos Humans
Margalida G. Pizà Ginard

—o—

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 11391
Resolució del director general d’Indústria i Energia per la qual
s’aprova el procediment per dur a terme l’ actualització de
dades d’instal·lacions tèrmiques a les Illes Balears
1. En data 17 de maig de 2011 (BOIB núm. 72 de data 17-05-2011) es va
publicar la Resolució del director general d’Indústria de 26 d’abril de 2011 per
la qual s’aprova el Procediment que estableix els requisits mínims que han de
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complir les instal·lacions tèrmiques als edificis, executades amb anterioritat al
Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis de l’any 2007 (RITE 2007), i
la seva tramitació.
2. El Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis, per bé que va suposar una
inqüestionable millora, va deixar una sèrie de qüestions que precisaven una ulterior solució normativa, exemple d’això eren els problemes d’indeterminació i
manca d’especificació dels terminis i condicions tècniques per poder inscriure
instal·lacions a edificis en aplicació de reglaments anteriors.
A l’àmbit de les Illes Balears, per tractar de donar solució a aquestes indeterminacions i altres qüestions es va publicar el Decret 57/2010, de 16 d’abril,
pel qual es despleguen i complementen diverses disposicions reglamentàries
establertes en el Reial decret 1027/2007, així com l’esmentada Resolució del
director general d’Indústria de 26 d’abril de 2011.
3. Resulta imprescindible continuar avançant en aquesta línia per assolir
una major eficàcia de l’Administració dins l’àmbit energètic i industrial; aquest
sector, per la seva idiosincràsia (n’és exemple la liberalització del mercat energètic i dispersió de l’oferta) requereix una estricta actualització contínua, el que
suposa que la gestió administrativa participi i s’impliqui activament en aquest
procés d’actualització si es vol proporcionar a la societat un servei òptim i
modern que contribueixi a facilitar un desenvolupament econòmic i social sostenible.
4. Un pas elemental cap a aquest objectiu consisteix en dur a terme una
completa actualització de dades del registre d’instal·lacions tèrmiques en edificis, el que permetrà mesures d’eficàcia energètica i de gestió administrativa en
general que redundaran benèficament en tot el teixit social balear. Per a això,
s’ha elaborat un procediment, basat fonamentalment en la voluntarietat, que no
resulti ni onerós ni excessivament molest per al ciutadà, i és exemple d’això el
dilatat termini per efectuar-ho, així com les senzilles formalitats que es recullen
en l’annex d’aquesta resolució.
5. L’article 30, apartat 34 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
segons redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix
la competència exclusiva en matèria d’indústria, sense perjudici del que determinin les normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interès militar
i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines,
hidrocarburs o energia nuclear. L’exercici d’aquesta competència s’ha de fer
d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general.
Per altra banda, l’article 12.5 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria reconeix que les comunitats autònomes amb competència legislativa en
matèria d’indústria poden introduir requisits addicionals quan afectin només
l’àmbit del seu propi territori.
Per tot això, d’acord amb les previsions del Decret 12/2011, de 18 de
juny, del president de les Illes Balears, 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, el que preveu el Decret 99/2011, de
30 de setembre, de derogació de determinades normes sobre desconcentració de
competències, dict la següent
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El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
Annex
1. Subjectes
Aquelles persones o entitats jurídiques, de les Illes Balears que vulguin
voluntàriament fer una actualització de dades de les instal·lacions tèrmiques
amb l’únic requisit que siguin edificis edificats amb anterioritat a l’any 2000,
data a partir de la qual el registre informàtic té constància de totes les
instal·lacions tèrmiques posades en servei.
2. Exigència de seguretat mínima que han de complir aquestes
instal·lacions.
Aquelles persones físiques o jurídiques que voluntàriament vulguin fer
una actualització de dades de les instal·lacions tèrmiques com a mínim hauran
d’acreditar el compliment de la següent reglamentació:
El tècnic competent haurà de justificar l’adaptació i el compliment dels
requisits de la Instrucció tècnica IT1.3 exigència de seguretat del Reial decret
1027/2007.
No obstant això, en el cas de les instal·lacions compreses dins l’àmbit d’aplicació del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, el projectista haurà de justificar i proposar les mesures i les actuacions necessàries per
garantir el compliment de les prescripcions reglamentàries que a l’efecte estableix aquesta normativa.
Les reformes, les ampliacions i els elements nous de les instal·lacions
existents que s’instal·lin, en substitució o per reparació de les existents, s’han de
dissenyar i s’han d’executar d’acord amb el RITE 2007.
3. Procediment per a la comunicació de dades tèrmiques davant la
Direcció General d’Indústria i Energia.
Per a la inscripció de l’actualització d’instal·lacions tèrmiques en els edificis objecte d’aquest procediment s’haurà de presentar davant la Direcció
General d’Indústria i Energia la documentació administrativa, de justificació
d’antiguitat i de compliment dels requisits tècnics següents:
3.1. Sol·licitud de tramitació per registrar la instal·lació tèrmica.
3.2. Justificació de l’antiguitat de les instal·lacions tèrmiques, mitjançant
algun dels procediments següents:
-Justificació de l’antiguitat de l’edifici, habitatge o local on estan ubicades les instal·lacions tèrmiques, mitjançant un certificat de l’Ajuntament o bé un
certificat de la Direcció General del Cadastre que trobareu a la pàgina web
http://www.sedecatastro.gob.es/ en què s’indiqui l’antiguitat de l’edifici, l’habitatge o el local.

RESOLUCIÓ

3.3. Certificat d’acreditació del compliment de les exigències de seguretat.

1. Aprovar el procediment, establert en l’annex de la present resolució,
per realitzar l’actualització de dades d’instal·lacions tèrmiques en edificis així
com els models dels certificats corresponents.
2. Establir un termíni máxim de tres anys, comptadors a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de la present resolució,
per a que les persones o entitats jurídiques interessades procedeixin a fer una
actualització de dades de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
3. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa– es pot
interposar un recurs d’alçada davant el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 1 de juny de 2012

Aquest certificat constarà de la següent informació:
-Identificació de generadors de fred i calor, amb indicació de la potència
tèrmica, any d’instal·lació i núm. de fabricació de cadascuns.
-Identificació de les unitats terminals amb el número de fabricació i any
de fabricació de cadascuns d’ells.
-Descripció del sistema tèrmic empleat: tot aire, aire-aigua, circuit frigorífic, etc.
-Plànol o plànols a escala adient on es mostrin tot els generadors tèrmics,
receptors, canonades, tipus de fluid, així com plànol acotat de la sala de màquines si n’és el cas.
Aquest certificat ha d’anar signat per tècnic competent, per la propietat de
l’establiment i per l’empresa instal·ladora habilitada RITE a efectes del coneixement de l’actualització de dades tèrmiques.
El certificat ha de fer constar expressament que compleix la IT.1.3 del
Reial decret 1027/2007 pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis.
Aquest certificat normalitzat per la Direcció General d’Indústria i
Energia, el trobareu a http://industria.caib.es.
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En el cas de generadors de calor amb combustibles gasosos o productes
petrolífers s’haurà d’ajuntar un certificat de xemeneies per a l’evacuació dels
pdc (productes de la combustió). Aquest certificat normalitzat per la Direcció
General d’Indústria i Energia, el trobareu a http://industria.caib.es.
3.4. Contracte de manteniment.
En el cas d’instal·lacions tèrmiques amb potència nominal total superior a
70 kW, s’haurà de presentar una còpia del contracte de manteniment previst en
el RITE 2007, subscrit entre l’usuari o titular de la instal·lació i una empresa
mantenidora habilitada RITE.
3.5 Inspeccions periòdiques d’eficiència energètiques.
S’haurà de presentar una inspecció d’eficiència energètica que tindrà els
continguts mínims que indica la IT 4.2 del RITE aprovat pel Reial decret
1027/2007.
En instal·lacions de potència tèrmica inferiors o iguals a 70 kW la inspecció d’eficiència serà certificada per una empresa habilitada RITE, juntament
amb un tècnic titular competent.
En instal·lacions de potència tèrmica superiors a 70 kW la inspecció podrà
ser certificada per organisme de control o bé tècnic titulat competent juntament
amb una empresa habilitada RITE.
4. Abast de l’actualització de dades tèrmiques.
Una vegada presentada aquesta documentació la Direcció General
d’Indústria i Energia actualitzarà el fitxer informàtic de dades de instal·lacions
tèrmiques.
En cap cas suposarà la conformitat tècnica de la instal·lació que serà responsabilitat exlusiva del tècnic competent i de l’empresa habilitada RITE autors
del certificat d’acreditació del compliment de les exigències de seguretat.

—o—
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 11211
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
per la qual es designen els representants del Govern de les Illes
Balears al Consell de Direcció del Consorci per a la
Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell
Fets
1. El Consell de Direcció és l’òrgan superior del Consorci per a la
Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell.
2. El president d’aquest Consorci és el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, a qui correspon designar tres vocals del Consell de Direcció.
Fonament de dret
Article 11 dels Estatuts del Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni
del Municipi des Castell (BOIB núm. 68, de 05/05/2005, modificat al BOIB
núm. 26, de 18/02/2012).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Disposar el cessament de María José Marco Landazábal i Concepción
Sartorio Acosta, com a representants titular i suplent, respectivament, de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori al Consell de Direcció del
Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell.
2. Designar Jaime Porsell Alemany, director general d’Arquitectura i
Habitatge, i Maria José Marco Landazábal, secretària general de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, representants titular i suplent, respectivament, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori al Consell de
Direcció del Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des
Castell.
3. Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, 30 de maig de 2012

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 11295
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració
General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en relació amb el Decret llei de les Illes Balears 2/2012, de 17 de
febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible
Comissió Bilateral de Cooperació Administració General
de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat –
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la reunió del dia 9 de maig
de 2012, va adoptar l’Acord següent:
1. Iniciar les negociacions per resoldre les discrepàncies en relació amb
l’article 10, les disposicions addicionals tercera i quarta i la disposició transitòria segona del Decret llei de les Illes Balears 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible.
2. Designar un grup de treball per proposar a la Comissió Bilateral de
Cooperació la solució que sigui procedent.
3. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes que preveu l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional, i també inserir-lo en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
9 de maig de 2012
Cristóbal Montoro Romero
Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques
Antonio Gómez Pérez
Conseller de Presidència

—o—

El conseller
Gabriel Company Bauzá

—o—
Num. 11216
Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 15 de
maig de 2012, per la qual es preveu la presentació per part dels
interessats de les sol·licituds electròniques
L’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix
que les administracions públiques han d’impulsar la utilització i l’aplicació de
les tècniques i dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències, amb les
limitacions establertes a la Constitució i en les lleis, a la utilització d’aquests
mitjans.
La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social, va modificar la Llei 30/1992, de 26 de novembre (apartat 9 de
l’article 38 i apartat 3 de l’article 59), amb l’objecte d’introduir la possibilitat
efectiva de la creació de registres telemàtics i de la pràctica de la notificació
telemàtica.
Amb posterioritat, més recentment, la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, va establir un nou marc
jurídic en què s’havia de desenvolupar l’administració electrònica.
Davant l’evidència a la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’existència, per una banda, d’un marc normatiu clarament insuficient per aconseguir
els objectius fixats, tant per la normativa bàsica estatal com per les directives
europees d’aplicació i, per una altra, d’una demanda social i institucional que
reclama una administració electrònica accessible, eficaç i àgil a les Illes Balears,
en data 13 de novembre de 2010, es va publicar en el BOIB núm. 165, el Decret
113/2010 de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Aquest Decret, en el seu Capítol III, regula el registre electrònic de la

