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cions, etc. (Recomanable)
5.3-10 Quantificar i avaluar les aparicions/mencions en mitjans de comunicació nacional o local a conseqüència de les activitats rellevants.
(Recomanable)
5.3-11 Quantificar i avaluar la tasca de l’organització pel que fa a la investigació. (Recomanable)
Resultats clau
5.4-1 Quantificar i avaluar l’accessibilitat general a l’assistència prestada
als centres hospitalaris. (Obligatori)
5.4-2 Quantificar i avaluar l’estada mitjana. (Obligatori)
5.4-3 Quantificar i avaluar la complexitat atesa al centre hospitalari.
(Obligatori)
5.4-4 Quantificar i avaluar la mortalitat global. (Obligatori)
5.4-5 Quantificar i avaluar les complicacions globals. (Obligatori)
5.4-6 Quantificar i avaluar la prescripció de medicaments genèrics.
(Obligatori)
5.4-7 Quantificar i avaluar els reingressos globals. (Obligatori)
5.4-8 Quantificar i avaluar la satisfacció global dels pacients, familiars i
usuaris. (Obligatori)
5.4-9 Quantificar i avaluar la satisfacció global dels treballadors.
(Obligatori)
5.4-10 Quantificar i avaluar la gestió econòmica feta pel centre.
(Obligatori)
5.4-11 Quantificar i avaluar la gestió del centre. (Recomanable)
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver estat publicada, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 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 es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver estat publicada, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 25 de maig de 2012
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster
ANNEX
Condicions en què s’alliberen els components de programari Gest-OLI i
SECOVIB
BSD modificada (juliol de 1990)
Copyright © 2012. Govern de les Illes Balears
Tots els drets reservats.
La redistribució i l’ús en format font i binari, amb modificacions o sense, es permeten sempre que es compleixin els requisits següents:

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 11108
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 25 de maig de 2012 per la qual es fixen les condicions en què s’alliberen els components de programari GestOLI i SECOVIB
Fets
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 28 de març de 2008, sobre
disponibilitat pública dels programes informàtics de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’alliberà el programari dels programes i les aplicacions informàtiques propietat de l’Administració autonòmica per
posar-lo a disposició de la ciutadania de les Illes Balears, i es facultà el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, aleshores competent en matèria de tecnologia i comunicacions, perquè, mitjançant una resolució, fixàs les condicions
en què s’ha d’alliberar aquest programari.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
2. El 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.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Fixar, en els termes que s’estableixen en l’annex d’aquesta Resolució,
les condicions en què s’alliberen els components de programari següents:
a) Gest-OLI: eina per a la gestió i administració electrònica de la traçabilitat de l’oli. Amb llicència ‘modified BSD’.
b) SECOVIB: eina per a la gestió i administració electrònica de la traçabilitat del vi. Amb llicència ‘modified BSD’.
2. Establir que el programari a què es refereix l’apartat anterior i el seu
codi font han d’estar disponibles per ser descarregats des de la pàgina web de la
Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic amb la URL d’accés (http://programarilliure.caib.es), i accessible per mitjà de la seu electrònica
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

1. La redistribució del codi font ha de conservar l’avís de copyright anterior, aquesta llista
de condicions i la renúncia.
2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l’avís de copyright anterior, aquesta llista de condicions i la renúncia de responsabilitat en la documentació o en els altres
materials proporcionats amb la distribució.
3. Sense permís previ i per escrit, el nom de l’autor no pot ser utilitzat per donar suport a
productes derivats d’aquest programari o promocionar-los.
Aquest programari és proporcionat per l’autor talment, i renuncia a qualsevol garantia
expressa o implícita, la qual cosa inclou, sense limitar-s’hi, les garanties de comercialització i aptitud per a propòsits determinats. En cap cas l’autor es fa responsable per danys
directes, indirectes, incidentals, especials, exemplars o derivats (això inclou, sense limitars’hi, l’adquisició de béns o serveis, la pèrdua d’ús, dades o beneficis, o interrupció de negoci) sigui quina sigui la causa i la teoria de responsabilitat, ja sigui per contracte, responsabilitat estricta o greuge (la qual cosa inclou negligència o altres motius) derivats en qualsevol forma de l’ús d’aquest programari, encara que s’ha advertit de la possibilitat d’aquests danys.
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Num. 11111
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 10 de maig de 2012 per la qual s’ordena la publicació de la Circular del director general d’Indústria i Energia de
8 de maig de 2012 per la qual es deixa sense efecte la Circular
del director general d’Indústria de 13 de novembre de 2007, per
la qual s’estableixen els criteris interpretatius sobre els requisits
tècnics que han de complir els projectes de voladura tipus per a
consums habituals d’explosius en explotacions a cel obert
Mitjançant la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de
16 de novembre de 2007, s’ordenà la publicació de la Circular del director general d’Indústria de 13 de novembre de 2007, que establia els criteris bàsics interpretatius de la normativa que regula la matèria i preveia els continguts mínims
dels projectes de voladura tipus per a consums habituals d’explosius en explotacions a cel obert. La Resolució i la Circular esmentades es van publicar en el
BOIB núm. 175, de 24 de novembre de 2007.
La Circular del director general d’Indústria i Energia de 8 de maig de
2012, per raons d’eficàcia i simplificació de tràmits, deixa sense efecte la
Circular del director general d’Indústria de 13 de novembre de 2007, dictada a
l’empara del que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 21 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. És convenient que els ciutadans prenguin coneixement del
contingut d’aquesta Circular.
D’acord amb l’article 21.5 de la Llei 3/2003, quan una disposició ho
determini així, o en els casos en què es consideri convenient que els ciutadans o
la resta d’òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma en prenguin
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coneixement, el titular de la conselleria pot ordenar la publicació de les instruccions i les circulars en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta del director general d’Indústria i Energia, dict la
següent
Resolució
Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la
Circular del director general d’Indústria i Energia de 8 de maig de 2012 per la
qual es deixa sense efecte la Circular del director general d’Indústria de 13 de
novembre de 2007, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius sobre els
requisits tècnics que han de complir els projectes de voladura tipus per a consums habituals d’explosius en explotacions a cel obert.
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d’antelació a l’execució de la voladura. La realitat és que no hi ha cap precepte
en la legislació vigent que empari l’obligatorietat general de presentació d’aquestes fitxes; només es podria justificar, d’acord amb el Reglament general de
normes bàsiques de seguretat minera, si puntualment estigués imposada per la
resolució d’autorització original o per una imposició de seguretat de l’autoritat
minera referida a una explotació concreta; d’altra banda, resultaria redundant,
en alguns casos, amb les comunicacions obligatòries de l’explotador a la
Delegació de Govern en matèria d’explosius.
Per tot el que s’ha exposat, amb la consulta prèvia i d’acord amb els
col·legis d’Enginyers i Enginyers Tècnics de mines de les Balears, i de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict
la següent

Palma, 10 de maig de 2012
Circular
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster
Circular del director general d’Indústria i Energia de 8 de maig de 2012
per la qual es deixa sense efecte la Circular del director general
d’Indústria de 13 de novembre de 2007, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius sobre els requisits tècnics que han de complir els projectes de voladura tipus per a consums habituals d’explosius en explotacions
a cel obert
En el BOIB núm. 175, de 24 de novembre de 2007, es va publicar la
Circular del director general d’Indústria de 13 de novembre de 2007, per la qual
s’establiren els criteris bàsics interpretatius de la normativa que regula la matèria i es preveieren els continguts mínims que havien d’incloure els projectes de
voladura tipus per a consums habituals d’explosius en explotacions a cel obert.
Amb els anys de vigència, des que es va publicar, es pot concloure que, a
la pràctica, la Circular no ha millorat la situació anterior i, fins i tot, es pot considerar que ha resultat supèrflua, ja que els criteris i els requisits que preveu ja
estaven establerts clarament en la legislació sectorial, i en alguns casos ha ocasionat més complexitat perquè s’han incrementat els tràmits administratius a
l’hora de dur a terme aquesta activitat.
Així, a tall d’exemple, l’apartat 1 de la Circular de 2007, que fa una valoració de la duresa del massís rocós de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, especifica que aquest massís té la condició de mitjà, i que, si s’opta per
una altra classificació, el tècnic redactor del projecte ha de justificar la duresa
del massís. En realitat aquesta previsió era perfectament prescindible, ja que,
d’acord amb l’Ordre de 16 d’abril de 1990 per la qual s’aproven les instruccions
tècniques complementàries del capítol VII del Reglament general de normes
bàsiques de seguretat minera, Treballs a cel obert, ITC 07.1.03 de projecte d’explotació, en l’apartat 4, ja queda clar que l’autoritat minera pot demanar els estudis que consideri necessaris en els projectes miners, com ara els estudis geotècnics i similars. D’altra banda, la mateixa condició de mitjà del massís rocós
característic a les Illes Balears ja s’establia en l’apartat 6 de la UNE 22-381-93,
Control de vibracions produïdes per voladures.
El mateix es pot dir respecte a la prohibició general, amb excepcions justificades, de les explotacions per enfonsaments (sabateres), com a tècnica habitual en l’execució de voladures. La legislació minera en general, en particular el
Reglament de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat mitjançant el Reial
decret 863/1985, de 2 d’abril, i les seves instruccions tècniques complementàries, en concret, la ITC 07.1.03, respecte a treballs a cel obert, és suficientment
aclaridora. En definitiva, abans i després de la Circular de 13 de novembre de
2007, els directors facultatius han de presentar a l’autoritat minera, per aprovarla, la documentació necessària per justificar o no l’ús d’un determinat tipus de
voladura.
En tercer lloc, la Circular de 2007 deixa a criteri de l’autor del projecte les
avaluacions dels riscs per vibracions d’estructures existents i determina que
l’autoritat minera competent ha de fer controls aleatoris de les voladures.
Aquesta circumstància està prevista per la normativa sectorial, fonamentalment
en l’article 168 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.
En els apartats 4 i 5 de la Circular de 2007, es defineix el concepte de
‘voladura especial’ a partir de paràmetres com distància a estructures, nuclis
habitats, etc., o segons el tipus d’encesa. En realitat, la ITC 10.3.01 de voladures especials ja establia una regulació adequada quant als aspectes esmentats.
Finalment, el punt 6 de la circular estableix l’obligació de presentar,
davant l’autoritat minera, les ‘fitxes de voladures’, dins el termini de 48 hores

1. Es deixa sense efecte la Circular del director general d’Indústria de 13
de novembre de 2007, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius sobre
els requisits tècnics que han de complir els projectes de voladura tipus per a consums habituals d’explosius en explotacions a cel obert.
2. Les actuacions i els tràmits que establia la Circular de 13 de novembre
de 2007 es s’han de dur a terme d’acord amb la normativa general i sectorial
vigent.
3. Aquesta Circular té efectes a partir de l’endemà que s’hagi publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 8 de maig de 2012
El director general d’Indústria i Energia
Jaume Ochogavia Colom

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 11049
Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’autoritza l’adscripció dels estudis de grau d’Enginyeria
Agroalimentària i del Medi Rural a l’Escola Politècnica
Superior
Corresponen al Consell de Govern, en compliment de l’article 8.2 de la
Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril, la implantació, la supressió i la modificació dels ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
L’Estat estableix les directrius i les condicions per a l’obtenció dels títols
universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional. Les
universitats han de posseir l’autorització pertinent de la comunitat autònoma i
obtenir la verificació del Consell d’Universitats que l’oportú pla d’estudis s’ajusta a les directrius i condicions establertes pel Govern.
La Junta de la Facultat de Ciències, en la reunió de 9 de juliol de 2010, va
aprovar la proposta d’adscripció del títol de grau d’Enginyeria Agroalimentària
i del Medi Rural a l’Escola Politècnica Superior.
L’Escola Politècnica Superior, dia 11 de novembre de 2011, comunicà l’aprovació de l’adscripció dels estudis de grau en Enginyeria Agroalimentària i
del Medi Rural.
Dia 22 de novembre de 2011 la Facultat de Ciències, juntament amb
l’Escola Politècnica Superior, va presentar l’informe justificatiu del canvi d’adscripció dels estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural des
de la Facultat de Ciències a l’Escola Politècnica Superior.
El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, reunit en la
sessió ordinària de dia 16 de desembre de 2011, va acordar iniciar el procediment per proposar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el canvi d’adscripció, en compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica
6/2001, d’universitats -en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, reunit en la sessió
ordinària de dia 5 de març de 2012, va acordar emetre un informe favorable
sobre el canvi d’adscripció. Aquest acord suposarà el canvi d’adscripció entre
els centres esmentats.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, en la sessió de dia 1 de juny de 2012, adoptà, entre d’al-

