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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

2569

Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, a proposta del cap de servei de
Registre Industrial, per la qual es resol fer públiques les llistes d’aptes en les proves corresponents al
primer torn de l’any 2020 per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor
/operador en diferents especialitats en matèria d’indústria

El cap del Servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial ha formulat la proposta de resolució següent:
Fets
1. En data 19 de desembre de 2019 es va publicar en el BOIB núm. 170 la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius de 26 de novembre de 2019 per la qual es convoquen les proves corresponents a l'any 2020 per obtenir la competència
professional com a instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria
2. En l'apartat número 9.2 de les bases se diu que, de manera addicional a la publicació en la pàgina web de la Direcció General de Política
Industrial, la llista definitiva de persones que han obtingut el resultat d'apte en aquest torn es farà pública mitjançant una resolució del
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/31/1055941

1. L'article 13 del Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades
acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors (BOIB núm.
15, de 2 de febrer).
2. Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil OMMM- (BOIB núm. 77, de 24 de maig).
3. Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i mines a la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
4. Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequarles a la Llei 17/2009 i la Llei 25/2009, en diverses de les famílies professionals que regulen, estableixen la superació d'un examen davant
l'òrgan competent de la comunitat autònoma com una de les vies per acreditar la condició d'instal·lador.
Atès això, es proposa dictar una Resolució en els termes següents:
- Fer públiques les llistes d'aptes fer públiques les llistes d'aptes en les proves corresponents al primer torn de l'any 2020 per obtenir
la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d'indústria, les quals
consten a l'Annex I de la Resolució.
Per tot això exposat, dict la següent
Resolució
Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 .
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També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Palma, 28 de febrer de 2020
El director general de Política Industrial
Antonio Morro Gomila
Per delegació del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius (BOIB núm. 94, de 11/07/2019)
El cap de servei que proposa
Facundo Abramo Carrá

ANNEX I
LLISTA D'APTES
INSTAL·LADOR DE PRODUCTES PETROLÍFERS LÍQUIDS
NO HI HA CAP ASPIRANT
INSTAL·LADOR DE GAS
DNI

Categoria

43091041N

A

78209314E

A

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/31/1055941

OPERADOR DE MAQUINÀRIA MINERA MÒBIL
DNI

Categoria

78200271H

Transport intern

18217456F

Arrencada i càrrega, transport intern

X6491762N

Arrencada i càrrega, transport intern

INSTAL·LADOR/MANTENIDOR D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
DNI

Observacions

18225028N
18226753N
37338781Y
37339281T
37342817V
41516801F
41520408A
41539216C
43048838Z
43056546V
43086967D
43131671R
43133497X
43140897G
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DNI

Observacions

43149563E
43164652T
43165883N
43170337G
78213591K

OPERADOR DE GRUA TORRE
DNI

Observacions

05917869S
23052579R
25339288G
26503436F
43026944Q
43060024E
43108621C
43153026N
43181670K
43183650T
43200804L
46396576X
49419728L

L'obtenció del carnet queda condicionada a l'aportació de la homologació de títols o convalidació d'estudis estrangers no
universitaris.

52159608R

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/31/1055941

78201987D
80076785P
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