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a l’educació.
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4) d’Educació.
3. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions
de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris .
4. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Per això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict
la següent
Resolució
1. Autoritzar el canvi de denominació específica del centre privat d’educació primària Àncora, registrat amb el codi 07013528, per la d’Aixa.
2. El canvi de denominació específica no afectarà el règim de funcionament del centre.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, 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 Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 27 de novembre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 23861
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura, de 27 de novembre de 2007, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del centre privat d’educació primària Tamarell, ctra.
Palma-Valldemossa, Km 7.4 de Palma
Fets
1 El centre privat denominat Tamarell, va ser autoritzat per Resolució de
la consellera d’Educació i Cultura de 14 de setembre de 2007, amb aquesta
denominació específica.
2 El 9 de novembre de 2007, el Sr. Salvador Beltran García Ruiz, com a
representant de la titularitat del centre privat Tamarell, amb domicili a la carretera Palma-Valldemossa km 7.4 de Palma, ha sol·licitat autorització perquè, en
endavant, la denominació específica del centre sigui Llaüt i ha presentat, a tal
efecte, la documentació necessària.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4), reguladora del dret
a l’educació.
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4) d’Educació.
3. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions
de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris .
4. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Per això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict
la següent
Resolució
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1. Autoritzar el canvi de denominació específica del centre privat d’educació primària Tamarell, registrat amb el codi 07013516, per la de Llaüt.
2. El canvi de denominació específica no afectarà el règim de funcionament del centre.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, 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 Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 27 de novembre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 23737
Resolució del director general de Treball, per la qual es fa públic
el conveni col·lectiu per al Sector de Vehicles de Lloguer sense
Conductor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Referència: DGT/JP/mpu
Ordenació Laboral-Convenis col·lectius
Expedient: .CC TA 34/043 (Llibre III)
Codi del conveni: 07/01835
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció del conveni esmentat en el corresponent
Registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 11 de desembre de 2007
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
(vegeu-ne el text del conveni en la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 23859
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 13 de desembre de 2007, per la qual es declara l’existència de la plaga
provocada per l’insecte denominat becut vermell de la palmera,
rhynchophorus ferrugineus (olivier, 1790) a les Illes de Mallorca
i d’Eivissa i s’estableixen les mesures per combatre’l.
La plaga dels fassers o del escarabat becut vermell de la palmera,
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) va ser objecte de legislació específica per la Comunitat Autònoma, una vegada es detectaren els primers focus a
l’illa de Mallorca, mitjançant Resolució de la consellera d’agricultura i Pesca de
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dia 30 de novembre de 2006, per la qual es declaraven l’existència de tres focus
de l’insecte i establint les mesures per evitar-ne la seva difusió.

l’illa. Si les relacions comercials son amb països tercers s’haurà d’adreçar als
llocs d’inspecció fronterers del MAPA a les Illes Balears.

El passat dia 6 de novembre, a l’Illa d’Eivissa, es verificà l’existència de
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) al municipi de Sant Josep. Així com
també s’assenyalaren tres nous focus a l’illa de Mallorca en els municipis de
Pollença, Alaró i Palma.

6. Totes les palmeres que circulin dins l’àmbit territorial de les Illes
Balears d’un diàmetre superior a 5 cm (a la base del tronc sense pelar), destinades a la plantació o comercialització hauran d’anar acompanyades del passaport
fitosanitari CE que garanteixi que no es troben afectades pel Rhynchophorus
ferrugineus.

Atenent a les darreres dades de la xarxa de vigilància fitosanitària de l’Illa
de Mallorca convé mantenir i reforçar, donat que el risc es manté, la protecció
contra la introducció de l’agent nociu a l’Illa de Menorca.
La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, faculta a l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma perquè, davant l’aparició per primer
vegada del símptoma d’una plaga que pugui tenir importància econòmica o
mediambiental o davant la sospita que existeix aquesta plaga, verifiqui la presència de la plaga i la importància de la infestació, i perquè adopti les mesures
fitosanitàries de caràcter preventiu que consideri oportunes per evitar que es
propagui.
El Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790), té el caràcter d’organisme
nociu objecte de quarantena, de conformitat, amb el Reial decret 58/2005, de 21
de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió, en el territori nacional i de la Comunitat Europea, d’organismes nocius per
als vegetals o productes vegetals, i de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura Pesca
i Alimentació, de 28 de febrer de 2000, per la qual s’estableixen mesures provisionals de protecció contra Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790).
Atesa la Decisió 2007/365/CE de la Comissió, de 25 de maig de 2007, per
la que s’adopten mesures d’emergència per a evitar-ne la introducció i propagació del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790).
En conseqüència, fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
dict la següent:
RESOLUCIÓ
Primer
Declaració de l’existència del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790).
Es declara oficialment l’existència de Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier, 1790) a l’illa d’Eivissa, al municipi de Sant Josep. Es constata la seva
expansió a l’Illa de Mallorca i es consoliden les mesures de protecció i vigilància del risc a l’illa de Menorca.
Donada la intensitat de la plaga, la seva extensió i les tècniques requerides per combatre-la, es requereix la lluita obligatòria com el medi més eficaç de
control.
S’estableixen les mesures obligatòries de prevenció i lluita per al seu con-

7. Les persones propietàries dels jardins amb presència de palmeres hauran de permetre l’accés dels funcionaris o personal oficialment autoritzat per
realitzar les tasques d’inspecció i, si n’és el cas, tala i destrucció de les palmeres afectades pel Rhynchophorus ferrugineus o amb símptomes sospitosos de la
seva presència, així com d’altres mesures de prevenció i lluita.
8. Es obligatori destruir qualsevol forma viva de l’insecte. No obstant
això, la Direcció General d’Agricultura pot autoritzar, en determinats supòsits,
que l’insecte no sigui destruït, amb la finalitat que es puguin realitzar activitats
divulgadores i d’assaig científic sempre que, a més, el sol·licitant garanteixi que
adoptarà les mesures de confinament de quarantena als llocs on es realitzin
aquestes activitats.
Tercer
Mesures fitosanitàries obligatòries de caràcter preventiu per als productors i comerciants (inclosos els importadors) de vegetals que pertanyen a la
família de les palmàcies.
1 Els inclosos dins d’aquests apartats han d’adoptar obligatòriament, a
més de les mesures establertes en els paràgrafs anteriors, les següents:
a) Estar inscrits en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i
Importadors de Vegetals (ROPCIV) de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
b) Dur el registre de moviment de palmàcies susceptibles d’estar afectades i d’aquells de més de 5 cm de diàmetre en la base del tronc (sense pelar).
c) Fer un tractament fitosanitari mensual entre el mesos d’abril i novembre amb productes autoritzats, i deixar constància que s’ha fet aquest tractament
i, concretament, de la data, de les espècies tractades, dels productes utilitzats i
de les dosis emprades.
d) Conservar durant cinc anys els registres d’adquisició i de moviments
d’exemplars de palmàcies i, en tot cas, acreditar-ne la procedència i la destinació.
2 Les mesures fitosanitàries que s’estableixen en aquest apartat, les han
d’executar les persones interessades, amb les despeses a càrrec seu. En cas que
no ho facin, en la Direcció General d’Agricultura les executarà subsidiàriament
i hi farà repercutir les despeses que en resultin.
Quart
Mesures fitosanitàries obligatòries generals davant la detecció d’un focus
infestat per Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790).

trol.
Segon
Mesures fitosanitàries obligatòries generals de caràcter preventiu.
1. Els productors, comerciants i propietaris particulars de palmeres, així
com les corporacions locals de les Illes Balears, hauran de vigilar la presència
del Rhynchophorus ferrugineus a les palmeres produïdes, comercialitzades o
plantades, i comunicaran a la Direcció General d’Agricultura la detecció de palmeres afectades per la plaga o amb símptomes sospitosos de la seva presència.
2. Tal com estableix la normativa vigent, les persones físiques i jurídiques
que produeixin, comercialitzin, importin palmeres o altres vegetals hauran
d’inscriure’s obligatòriament al Registre Oficial de Productors, Comerciants i
Importadors de Vegetals (ROPCIV) de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

1. Quan es detectin palmeres afectades pel Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier, 1790), la Direcció General d’Agricultura crearà un cercle de vigilància
intensiva d’un quilòmetre de radi des del focus, i establirà una zona de protecció de 5 km de radi, on tindrà lloc una prospecció de tots els exemplars de palmeres existents. Aquesta prospecció es farà amb nivells d’intensitat diferents, en
funció de la proximitat al centre del focus i de la espècie de palmera, seguint el
pla de control i vigilància establerts.
2. També establirà una àrea de seguretat circumdant amb un radi de 10 km
amb el lloc de detecció com a centre.
3. Es prohibiran tots els moviments de palmàcies dins de l’àrea de seguretat establerta, sense l’autorització prèvia de la Direcció General d’Agricultura.

3. Les persones inscrites en el ROPCIV hauran de complir obligatòriament les mesures preventives i de lluita que estableix aquesta Resolució , i les
que en cada cas determini la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

4. Es realitzaran dos tractaments fitosanitaris preventius amb periodicitat
quinzenal a totes les palmàcies de la zona de vigilància i a les susceptibles d’estar afectades que es trobin en l’àrea de seguretat.

4. Queda prohibida la comercialització i el moviment de palmeres amb
símptomes de la presència de Rhynchophorus ferrugineus.

5. Els tractaments es realitzaran mitjançant polvorització als ulls i fillols,
banyant bé la base de les fulles, garantint que el producte arribi a tota la corona
de la planta.

5. Les persones físiques o jurídiques que introdueixin palmàcies a les Illes
Balears, hauran de comunicar-ho per escrit a la Direcció General d’Agricultura,
en temps suficient per a que es puguin efectuar les inspeccions oportunes, i validar l’absència de la plaga. S’haurà d’indicar l’espècie, el nombre d’exemplars,
l’alçada o diàmetre mitjà, la procedència, la data d’entrada i el lloc de destí dins

6. Serà obligatòria, la tala i la posterior destrucció de les palmeres i restes
vegetals afectats pel Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) així com els
que determini la Direcció General d’Agricultura, previ informe tècnic, per constituir un greu perill de difusió. Aquesta destrucció s’efectuarà immediatament i
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seguint les directrius tècniques que indiqui el Servei d’Agricultura. Es tallaran
totes les fulles, es tractaran amb un insecticida autoritzat i s’embolicaran amb
material plàstic. Es procedirà d’igual manera amb el cap de la palmera. Es talarà la palmera i es troncarà en funció de la seva altura i situació. Es traslladarà en
un camió amb la caixa coberta fins al lloc de destrucció on s’haurà d’incinerar,
triturar o enterrar a més de 2 metres de fondària de manera que en qualsevol cas
es garanteixi la destrucció total de l’organisme nociu.
7. Queden paralitzades les podes de palmàcies a la zona de protecció,
excepte aquells casos autoritzats per la Direcció General d’Agricultura.

Per tot això, segons el que disposen l’article 15.1 del Decret legislatiu
2/2005 i l’article 3 de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de
setembre de 2003; a proposta del director general de Joventut; amb l’autorització prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda, de 26 de novembre de
2007, pel que fa al pagament de les bestretes que estableix aquesta convocatòria; segons els informes previs del Servei Jurídic de la Conselleria d’Esports i
Joventut i de la Direcció General de Pressuposts, i en ús de les facultats que
m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i
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

8. Com a mesura cautelar, per tal d’evitar la difusió del Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier, 1790), la Direcció General d’Agricultura podrà determinar
altres actuacions a les palmeres de les zones de seguretat.
9. Les corporacions locals col·laboraran en les activitats de prospecció en
el seu municipi i en les de tala i destrucció de les palmeres afectades aportant
els mitjans necessaris per a l’acompliment de les mesures fitosanitàries.
Cinquè
Incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries.
L’incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries, donarà lloc a
l’aplicació del règim sancionador previst en el Títol IV de la Llei 43/2002, de
20 de novembre, de Sanitat Vegetal.
Sisè
Publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
Aquesta resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
produirà efectes a partir del dia següent de la seva publicació, i deixarà sense
efecte la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de dia 30 de novembre de 2006, per la qual es declaraven l’existència de tres focus de l’insecte a l’illa de Mallorca, i s’establien les mesures per evitar la seva difusió.
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Resolució
1. Objecte
1.1 S’estableix la convocatòria de subvencions per al manteniment d’escoles de formació d’educadors de temps lliure oficialment reconegudes i radicades a Mallorca o amb seu a més d’una illa, constituïdes com a persones jurídiques sense ànim de lucre, amb la finalitat de fomentar la realització de cursos
de formació de monitors i de directors d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, cursos d’especialització, seminaris i reciclatge de monitors i directors, per al
curs 2007-2008.
1.2 S’entén que les despeses de manteniment per a les quals es pot obtenir aquesta subvenció es refereixen a lloguer del local de l’escola on es fan els
cursos, telèfon, fax, ADSL, aigua, electricitat, gas, reparacions ordinàries del
local i de les màquines (exclosa l’obra nova), assegurances, despeses del personal que imparteix els cursos, despeses imprescindibles del personal administratiu i de material fungible propi del funcionament administratiu de l’escola (se
n’exclouen les despeses que no són pròpies de l’activitat pròpia d’escola de formació de temps lliure), etc.
1.3 Únicament es poden subvencionar les despeses corresponents a l’any
2008.

La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

1.4 Els ajuts econòmics que s’obtinguin s’han de destinar exclusivament
a cobrir les despeses de manteniment de l’escola de temps lliure.

Palma, 13 de desembre de 2007

1.5 No són objecte d’aquesta convocatòria les subvencions per a activitats, per adquirir béns i equipaments inventariables o per fer obra nova.

—o—
CONSELLERIA D'ESPORTS I JOVENTUT
Num. 23751
Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 7 de desembre de
2007 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions en
matèria d’escoles de formació d’educadors de temps lliure per a
l’any 2008
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), té per
objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l’establiment o la gestió
de les quals corresponen a l’Administració de la Comunitat Autònoma o a les
entitats públiques que en depenen.
L’article 1.2 a de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15
de setembre de 2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre), modificada per l’Ordre de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de
març), disposa que un dels objectes de les subvencions és la creació, reforma,
dotació i manteniment d’infraestructures i programes que donin suport a les
activitats o als beneficiaris de l’acció de la Conselleria i els ens instrumentals
que en depenen. L’apartat j estableix també com a objecte de subvencions els
cursos, els seminaris, la divulgació i la formació en l’àmbit d’actuació de la
Conselleria de Presidència i Esports.
La Conselleria d’Esports i Joventut, mitjançant la Direcció General de
Joventut, exerceix les funcions relatives a la promoció de les activitats juvenils,
el turisme juvenil i de temps lliure, i la participació i associacionisme juvenils.
L’àmbit territorial i personal d’aquesta convocatòria s’estableix d’acord
amb la distribució de competències en matèria de joventut i lleure, fixada per la
Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

1.6 Les sol·licituds de subvenció no poden superar la quantitat de 3.000 €
per escola, encara que les despeses de manteniment siguin superiors. El pressupost que es presenti s’ha d’ajustar aproximadament a la quantitat sol·licitada,
llevat que es justifiqui que l’entitat disposa d’altres recursos assegurats i només
se sol·liciti subvenció per la diferència, atès que la justificació s’ha de referir al
pressupost total i no només al que es demana.
1.7 Aquesta convocatòria es regeix per l’Ordre de la consellera de
Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports.
2. Import i crèdit pressupostari
Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 22.500 € amb
càrrec a la partida pressupostària 23201 323A01 48000 00, corresponent als
pressuposts de la Conselleria d’Esports i Joventut per a l’any 2008.
3. Entitats beneficiàries i activitats i entitats no incloses
3.1 Es consideren entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les escoles d’educadors de temps lliure que tinguin el reconeixement de l’Administració
autonòmica de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix el Decret 16/1984,
de 23 de febrer, sobre reconeixement d’escoles d’educadors de temps lliure,
domiciliades a l’illa de Mallorca o amb seu oberta en més d’una illa, constituïdes com a persones jurídiques sense ànim de lucre.
3.2 No poden ser beneficiàries de subvencions les persones o entitats en
les quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l’article 10 (apartats
1 i 2) del Decret legislatiu 2/2005, i a l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de
novembre, per a la dona.
3.3 No es consideren beneficiàries a l’efecte d’aquesta convocatòria les
escoles adscrites a l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
3.4 Els projectes que se subvencionin en aquesta modalitat no es valoraran i quedaran exclosos de les altres modalitats que estableixi la Direcció
General de Joventut de la Conselleria d’Esports i Joventut per a suport d’activi-

