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ANY: 2009 PROVINCIA: 07 CURS: 1148
DENOMINACIO PRACTIQUES : MUNTATGE SOLAR TERMICA ESPECIALIDAD :
ENAE0208
LOCALITAT Palma de Mallorca CODI MUNIC.: 07040
CENTRE SA GERRERIA-ESCOLA D’OFICIS AR NUMERO CENSO : 07 00026651
DATA INICI : 01/12/2009 DATA FI 15/02/2010
HORES SETMANA : 025
D.N.I.
NOM
D.ALTA.PRAC DIES LOCALITAT
38440976H CRUZ SAENZ CESAR
18/05/2010
20
INCA
X3049948X MORAN CASSAGNE JORGE
29/06/2010
20
PALMA
ANY: 2009 PROVINCIA: 07 CURS: 1197
DENOMINACIO PRACTIQUES : CUINA ESPECIALIDAD : HOTR0408
LOCALITAT LLUCMAJOR-CAMPOS-CALVIA-INCA CODI MUNIC.: 07040
CENTRE INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUD NUMERO CENSO : 07 00019417
DATA INICI : 01/02/2010 DATA FI 26/04/2010
HORES SETMANA : 035
D.N.I.
NOM
D.ALTA.PRAC DIES LOCALITAT
11924167R BLAZQUEZ RUBIO T
03/05/2010
10
PALMA
42961455P MARI PEDREÑO
03/05/2010
10
PALMA
43039273V GOMEZ JAUME A
03/05/2010
10 LLUCMAJOR
43139567P MARTIN-BORREGON
03/05/2010
10 LLUCMAJOR
43148261P MUNTANER LLINAS
03/05/2010
10
PALMA
52494669K PORTO SANCHEZ E
03/05/2010
10
INCA
X8462313S BRIONES VELEZ F
03/05/2010
10
PALMA
Y0368645S DE MELO FRANCO
03/05/2010
10
PALMA
ANY: 2009 PROVINCIA: 07 CURS: 1207
DENOMINACIO PRACTIQUES : ATENCIO SOCIOSA PER DEPE INST ESPECIALIDAD : SSCS0208
LOCALITAT Palma de Mallorca CODI MUNIC.: 07040
CENTRE EDA 2 NUMERO CENSO : 07 00026696
DATA INICI : 23/02/2010 DATA FI 11/06/2010
HORES SETMANA : 025
D.N.I.
NOM
D.ALTA.PRAC DIES LOCALITAT
43163442D ABRAHAM BORT JUAN
14/06/2010
10
PALMA
43227867B CUEVAS ESTUPINYAN
14/06/2010
10
PALMA
44327731S RODRIGUEZ REOLID
14/06/2010
10
ALARO
X3843975P OYOLA CRUZ GLADYS
14/06/2010
10
SINEU
X5674886G CARREJO RIVERA SUSANA
14/06/2010
10
PALMA
11973957L GONZALEZ GOMEZ RAUL
14/06/2010
10
BINIAMAR
30822256W GIMENEZ CASTILLO
14/06/2010
10
PALMA
41519637Z FEBRER SUÑER MARIA
14/06/2010
10
MANACOR
41535272D CALDERON MORENO
14/06/2010
10
LLOSETA
43011424K CÁRDENAS YESTE MARÍA
14/06/2010
10 SANTA MARIA
43024309A LLABRES ABRINES JUANA A
14/06/2010
10 BINISSALEM
43065475E VERCHER PALMER JUAN
14/06/2010
10
PALMA
ANY: 2009 PROVINCIA: 07 CURS: 1224
DENOMINACIO PRACTIQUES : RECEPCIO EN ALLOTJAMENTS ESPECIALIDAD
: HOTA0308
LOCALITAT ALCUDIA-CODI MUNIC.: 07027
CENTRE CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIO-A NUMERO CENSO : 07 00026750
DATA INICI : 23/11/2009 DATA FI 12/04/2010
HORES SETMANA : 030
D.N.I.
NOM
D.ALTA.PRAC DIES LOCALITAT
28764660D DOMINGUEZ MORENO
20/04/2010
24
INCA
43018539Y MARTORELL BONED
12/04/2010
30
INCA
43047748M GARRIGA MICHEL FCA
26/04/2010
20
SELVA
43123131V BALAGUER MARTORELL C
12/04/2010
30
INCA
52356887D CALVO IZQUIERDO MARIA
12/04/2010
30
INCA
78193912F GARCIAS LLOMPART DAMI
12/04/2010
30
INCA
78206330M GARCIA VALLESPIR JUANA
26/04/2010
20
INCA
78220135X RODRIGUEZ CAÑADILLAS
12/04/2010
30
INCA
X9375063X OLASCOAGA AGUIRRE JH
20/04/2010
24
INCA
Y0489306H DIOUF ABDOULAYE
12/04/2010
30
INCA
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generals i específiques (BOIB núm. 154, de 26 d’octubre de 2010).
2. Aquesta resolució, en el punt 5.6 de l’annex ‘Bases generals del programa cultural Art Jove de 2010’, estableix que el termini d’inscripció per a tots
els certàmens i totes les modalitats és de 35 dies naturals, comptadors des de
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. D’acord amb la resolució anterior, el termini d’inscripció acaba el 30 de
novembre de 2010.
4. Abans que acabi el termini d’inscripció, i ateses les circumstàncies amb
referència al nombre de participants inscrits, el president de l’Institut Balear de
la Joventut, a proposta de la directora, ha considerat oportú i justificat aprovar
l’obertura d’un termini extraordinari d’inscripció per a tots els certàmens i totes
les modalitats, fins al 23 de desembre de 2010, d’acord amb l’article 49 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú.
Fonaments de dret
1. L’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per
la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de
benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003), modificada per l’Ordre
de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48,
de 26 de març de 2005).
2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005),
que determina el règim jurídic de les subvencions, l’establiment o la gestió de
les quals correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats
públiques que en depenen.
3. El Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 40
EXT., d’11 de març de 2010). Aquest Decret disposa que la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, mitjançant la Direcció General de Joventut i els
seus instrumentals, exerceix les competències en matèria de promoció de les
activitats juvenils, turisme juvenil i de temps lliure i participació i associacions
juvenils.
4. L’article 2.2 del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula
l’Institut Balear de la Joventut, que estableix les competències que ha d’executar aquesta entitat pública. En concret, l’apartat d) d’aquest article li encomana
la realització d’activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i
divulgació de l’obra de joves artistes i creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera en el conjunt de la comunitat autònoma, i de projecció dels seus
treballs més enllà del territori de les Illes Balears.
5. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
del procediment administratiu comú, que determina que es pot ampliar el termini establert, sense excedir de la meitat d’aquest termini, si les circumstàncies
ho aconsellen i no es perjudica terceres persones.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Obrir un termini extraordinari d’inscripció per a tots els certàmens i
totes les modalitats del programa cultural Art Jove de 2010, fins al 23 de desembre de 2010, amb els mateixos requisits i la documentació que estableix el
punt 5 de l’annex de la resolució de la convocatòria d’11 d’octubre (bases generals del programa cultural Art Jove de 2010), sense modificar la resta de disposicions que conté la resolució.
2. Comunicar als participants inscrits que l’obertura d’aquest termini
extraordinari d’inscripció els faculta, si ho consideren oportú, per millorar,
ampliar o modificar els treballs objecte d’aquesta convocatòria.
3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de novembre de 2010

—o—

El president de l’Institut Balear de la Joventut
Joan Ferrà Terrassa

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ

—o—

Num. 27063
Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut de 30
de novembre de 2010 per la qual s’aprova l’obertura d’un termini extraordinari per a la inscripció i la presentació de la documentació per a tots els certàmens i totes les modalitats del programa cultural Art Jove de 2010
Fets
1. L’11 d’octubre de 2010 el president de l’Institut Balear de la Joventut
va dictar una resolució mitjançant la qual s’aprovava la convocatòria dels certàmens i premis del programa cultural Art Jove de 2010 i se n’establien les bases

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 26668
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 19
de novembre de 2010, per la qual s’ordena la publicació de la circular del director general d’Indústria de 10 de novembre de 2010
per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per al reconeixement d’una unitat d’explotació definida en l’article 1.2 de la
Instrucció tècnica 02.0.01 de directors facultatius
Atesa la conveniència que els ciutadans i empreses afectades prenguin
coneixement del contingut de la Circular esmentada

BOIB

Num. 178

D’acord amb el que estableix l’article 21.5 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, segons la qual, 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 coneixement, el titular
de la conselleria pot ordenar la publicació de les instruccions i circulars en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears;
Per tot això, a proposta del director general d’Indústria,
Resolc
Primer. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
la circular del director general d’Indústria de 10 de novembre de 2010 per la
qual s’estableixen els criteris interpretatius per al reconeixement d’una unitat
d’explotació definida en l’article 1.2 de la Instrucció tècnica 02.0.01 de directors facultatius
Segon. Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es
pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Comerç,
Indústria i Energia, d’acord amb el que estableix 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 un recurs contenciós administratiu d’acord amb
el que assenyala l’article 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Palma, 19 de novembre de 2010
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer
Circular del director general d’Indústria de 10 de novembre de 2010, per la
qual s’estableixen els criteris interpretatius per al reconeixement d’una unitat
d’explotació definida en l’article 1.2 de la Instrucció tècnica 02.0.01 de directors facultatius
El capítol II del Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual es desenvolupa el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, es complementa amb l’Ordre 1988/739, de 22 d’abril, que aprova les Instruccions tècniques complementàries ( en endavant ITC) dels capítols II, IV i XIII del
Reglament citat (BOE núm. 85, de 08-04-1988).
Aquestes Instruccions tècniques complementàries despleguen el
Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera. La ITC 02.0.01 de
directors facultatius, en l’apartat 1.2. recull la definició d’unitat d’explotació i
entén que la formen ‘el conjunt de centres de treball ubicats dins d’una mateixa
conca, que pertanyen a un mateix explotador, i les tasques conjuntes dels quals
han estat definides per l’autoritat minera’.
La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, regula, en el capítol IV del títol II, els
òrgans directius de les conselleries, i dedica els articles 15 i 16 als directors
generals. L’article 21 d’aquesta Llei, en el paràgraf 1, estableix que ‘els òrgans
superiors i directius impulsen i dirigeixen l’activitat administrativa per mitjà
d’instruccions, circulars i ordres de servei’, i en l’apartat 3 afirma que ‘són circulars les pautes d’actuació interna dictades pels òrgans superiors o directius i
encaminades a recordar l’aplicació de determinades disposicions legals, o a unificar criteris d’interpretació d’aquestes, amb la finalitat que s’apliqui en l’àmbit
de l’actuació administrativa una interpretació homogènia’.
La regulació de quins són els requisits per considerar una unitat d’explotació no s’estableix ni en la Llei de mines ni en els diferents reglaments sectorials, i queda reduïda a una definició que es fixa en una Ordre ministerial que
complementa el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i
que regula les funcions atribuïdes als directors facultatius.
D’altra banda, la presentació dels plans de labors de forma independent
per a cada una de les explotacions que conformaran la unitat d’explotació, s’entén necessària atès que les unitats d’explotació no gaudeixen com a tals d’autorització minera, i són les explotacions les que, una vegada atorgada l’autorització d’aprofitament de recursos, tenen l’obligació legal de presentar els plans respectius.
Per això, d’acord amb el que disposa la ITC 02.0.01 i a l’efecte d’unificar
criteris sobre quins són els requisits que s’han de complir perquè s’aprovi una
unitat d’explotació, dict aquesta
CIRCULAR
1.Objecte
Aquesta circular té per objecte establir els criteris que, com a mínim, han
de complir-se per al reconeixement d’una unitat d’explotació de les descrites en
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l’article 1.2 de la ITC 02.0.01, així com la documentació que s’ha de presentar
per sol·licitar-la i per al treball conjunt.
2.Requisits
Per al reconeixement d’una unitat d’explotació s’han de complir els requisits següents:
a)Els centres de treball s’han de trobar en la mateixa conca.
b)L’empresa explotadora d’aquests centres ha de ser la mateixa.
c)Es considerarà explotació conjunta una unitat d’explotació formada per
dos o més autoritzacions o concessions mineres d’explotació, quan es doni
almanco una de les circumstàncies següents:
a.Que es comparteixi la plantilla de personal.
b.Que es comparteixi la maquinària minera mòbil i/o fixa.
3.Documentació
Per a l’acreditació d’aquest requisits, a més de la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent:
a)Documents en els quals s’identifiquin les autoritzacions mineres que
conformaran la unitat d’explotació.
b)Nomenament del director facultatiu o directora facultativa de la futura
unitat d’explotació.
c)Definició dels recursos humans i/o materials destinats a l’explotació
conjunta.
4 Plans de labors i fiances de restauració
1 Una vegada reconeguda la unitat d’explotació, i per als futurs exercicis,
s’ha de presentar un Pla de Labors individualitzat per a cada una de les autoritzacions mineres d’explotació que conformen la unitat d’explotació.
2.Tots els requisits establerts a cada una de les autoritzacions mineres
d’explotació que conformen la unitat d’explotació continuaran sent de compliment obligat.
3.Les fiances que constitueixen les garanties de restauració s’han de dipositar de manera individualitzada per a cada una de les autoritzacions mineres
d’explotació que conformen la unitat d’explotació, així com la actualització que
estableixi la normativa vigent.
Palma, 10 de novembre de 2010
Guillem Fullana Daviu
Director general d’Indústria

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 26669
Notificació de proposta de resolució d’expedient per infracció
administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància
ambiental
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les propostes de resolució d’expedient per infracció administrativa en
matèria de conservació de d’espais naturals atès que no hi ha constància en els
expedients de la seva recepció per les persones interessades, d’acord amb el que
disposa 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, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, pel present anunci, es posa en coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que l’instructor nomenat
en el procediment administratiu per la Direcció General de Biodiversitat d’aquesta Conselleria ha dictat Proposta de resolució d’expedient sancionador per
presumpta infracció comesa en matèria de conservació d’espais naturals, i se’ls
comunica que, de conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per la
Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora -Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17/02/94)-, disposen de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació del
present anunci, per a formular al·legacions i proposar les proves que considerin
convenients.
Els expedients es troben a la seva disposició a la Conselleria de Medi
Ambient, situada a l’avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga, 27, 1º de Palma
de Mallorca, de 9 a 14 hores. Així mateix, podran reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de la sanció corresponent a través del imprès normalitzat (Model 046) que li serà facilitat a la Conselleria, la qual cosa posarà fi
al procediment administratiu sancionador. En cas de no efectuar al·legacions ni
reconèixer la responsabilitat dins el termini legalment establert, es dictarà la
resolució definitiva de l’expedient.
Núm. exp. Expedientat
Article i norma infringida
Sanció
EN 028/10 Rosenmeier, Dea Natasja Art 50.b) Llei 5/05, de 26 de maig
2.000 €
EN 043/10 Wilson, Elaine
Art 50.1-50.2 Llei 5/05 de 26 de maig 1.000 €

