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Un cop presentada la sol·licitud per via telemàtica, s’ha de generar automàticament l’autorització en format PDF, la qual l’interessat ha d’imprimir i ha
de presentar al centre on vol cursar els estudis, juntament amb la documentació
indicada al tràmit.

2. El document final de l’autorització ha de disposar d’una marca digital
amb format PDF417 (ISO 15438) i una adreça electrònica que permeti la verificació del document en qualsevol moment per part de l’òrgan gestor o dels
agents de l’autoritat mitjançant la seu electrònica.

Qualsevol dada indicada durant l’elaboració d’aquest document pot ser
verificada o autentificada per part de l’òrgan gestor.
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Publicació

CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 17251
Resolució del president de l’ATB d’aprovació dels preus del l’àrea de qualitat en la implantació del sistema de qualitat

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 31 d’agost de 2012
El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
Onofre Ferrer Riera
ANNEX

Antecedents
El Consell de Direcció de l’Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB), en reunió feta en data 30 d’agost de 2012, va aprovar a proposta del
director gerent de l’ATB, els preus a cobrar pels treballs que presta el personal
de l’àrea de l’ATB en la implantació del sistema de qualitat , per la millora continua dels serveis d’acord amb l’establert en la Llei 8/2012, de 19 de juliol del
turisme de les Illes Balears.

Tràmit
Autorització de la sol·licitud d’admissió individual als mòduls dels cicles
formatius de formació professional que s’imparteixen en la modalitat a distància.
Requisits específics i addicionals exigibles
Primer
Característiques tècniques de l’aplicació i de la informació remesa
En compliment de les disposicions establertes per la normativa vigent en
els àmbits d’Administració electrònica, així com de les principals regulacions en
aspectes de seguretat, disponibilitat, normalització i interoperabilitat de la informació i els documents electrònics, l’aplicació informàtica SISTRA (plataforma
de tramitació i notificació telemàtica de la CAIB), s’adequa als següents requisits:
1. El sistema s’allotja a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears
i és accessible des del portal http://www.caib.es i des de l’adreça http://formacioprofessional.caib.es.
2. Per tal d’assegurar el funcionament correcte del tràmit telemàtic, el
sol·licitant ha de disposar del següent programari:
- Sistemes operatius: Windows (XP, Vista, 7), Mac OS X (Lion), Linux
(distribució Ubuntu 10.04 o superior).
- Navegadors: Internet Explorer (versió 7 o superior), Mozilla Firefox
(versió 11 o superior), Google Chrome (versió 18.0.1025.168 o superior), Safari
(versió 5 o superior).
- Lector de PDF: Adobe Acrobat Reader (versió 8 o superior).
Segon

Fonaments jurídics
1.L’article 8.1 o) del Decret 26/2012, pel qual es reorganitza, reestructura
i regula l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), estableix que és competència del Consell de Direcció de l’ATB, aprovar els preus privats que corresponguin per la prestació dels serveis en règim de dret privat.
2.L’article 21 del Decret 26/2012, estableix que l’ATB en la prestació dels
serveis relacionats amb les finalitats de l’Agència pot exigir els preus públics o
privats que s’estableixen. Així mateix, l’ATB pot ser subjecte actiu de les taxes
que estableixi la CAIB, d’acord amb l’article 4.3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
De tot l’exposat, i d’acord amb les facultats que tenc atribuïdes, dict la
següent
Resolució
1.Autoritzar el cobrament dels preus pels serveis que el personal de l’ATB
presta en relació amb la implantació del Sistema de qualitat i en general en relació als serveis de l’àrea de qualitat, segons la proposta elevada al Consell de
Direcció de l’ATB, fent constar que aquests preus continuaran vigents fins que
se n’aprovin i es publiquin altres de nous en pròxims exercicis.
2.Acordar la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució i la llista de preus
que s’adjunta, per al coneixement general.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, d’acord amb el que estableixen els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i l’article 10.1.a) i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Característiques tècniques de l’accés al tràmit
Palma, 31 d’agost de 2012
1. Aquest tràmit permet l’accés anònim.
2. Aquest tràmit permet l’accés amb usuari/contrasenya.
3. Aquest tràmit permet l’accés amb certificat digital.

El president de l’ATB
Carlos Delgado Truyols

Tercer
1. Aquest tràmit es pot fer com a sol·licitant en nom propi o com a no
sol·licitant, en el cas de ser tutor d’una persona menor de 18 anys. En aquest cas,
han de constar les següents dades personals addicionals per a l’elaboració del
procés de sol·licitud d’admissió d’FP a distància:
a) Nom i llinatges del tutor
b) DNI del tutor.
2. No es requereix signatura electrònica.
Característiques tècniques dels documents
1. Els documents resultants han de tenir format PDF/A-1 (ISO 190051:2005).

Annex I
Proposta de preus amb IVA exclòs
Llista de preus PVP
Concepte quota

Sector

PVP

SICTED
Adhesió a Sicted de noves empreses a
partir any 2013

Hotels

300,00 €

Restaurants

150,00 €

Bars i cafeteries

100,00 €

AV

150,00 €

Resta d’empreses

100,00 €
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Quota especial adhesió empreses any 2009-2011

Tots els sectors

50,00 €

Certificació o revisió final anual

Tots els sectors

50,00 €

Si una societat adhereix més de dues empreses

Hotels

80,00 €

Restaurants

60,00 €

Bars i cafeteries

45,00 €

AV

45,00 €

Resta d’empreses

40,00 €

Formació
Curs per a consultores externes 35 hores

Per persona

Expedició de certificat ATB homologant formació

Per persona

200,00 €
150,00 €

ETV

Certificació

Part variable de

ETV

300,00 €

150 € per habitació
150,00 € per hab.
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08-09-2012
Num. 17387
Notificació de la designació d’instructors en els expedients sancionadors per infracció a la normativa de prevenció de riscs
laborals

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, i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els
destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació que, d’acord amb la Resolució de nomenament d’instructors
en els procediments sancionadors en matèria de prevenció de riscs laborals d’1
de setembre de 2010, s’han designat els instructors que s’indiquen a continuació, als efectes previstos en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Exp.
Núm.acta Empresa
Instructor/a
DGTSL 161/2012 SL 2012/98093 Reinbergen, Michiel María Dolores Vera Fernández

Palma, 4 de setembre de 2012

4.- Anuncis

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
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Num. 17180
Notificació de la Resolució del director general d’Indústria i
Energia de 6 de juliol de 2012. Expedient d’expropiació UP
3/2006 CLH
D’acord amb 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, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones titulars o no han
pogut ser localitzades, mitjançant aquest anunci es notifica als afectats que es
detallen a continuació, la Resolució del director general d’Indústria i Energia de
6 de juliol de 2012 en relació amb el pagament del preu just i determinació dels
interessos meritats.
Nom

Polígon

Parcel·la

Finca

Juana Maria Sturla Rotger

7

2

IB-MA-13

Maó

Municipi

Juana Maria Sturla Rotger

17

5

IB-MA-12

Maó

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-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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 amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la CAIB, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, comptadors des de
l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, independentment que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri oportú en defensa del dret.
Així mateix, es comunica que s’ha acordat efectuar l’acta de pagament de
les quanties que correspon abonar a la beneficiària, el dia 25 de setembre de
2012 a les 11:00 hores, a les dependències de la Direcció General d’Indústria i
Energia, Delegació Maó, Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació, situades al carrer Bajoli, 40.(Polígon Industrial Poima de Maó Estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles).
Una vegada efectuats els càlculs correspon abonar a Compañía Logística
de Hidrocarburos, CLH, SA, beneficiària de l’expropiació, les següents quanties:
Resta del preu just: 739,17 euros
Interessos generats fins el 6/07/2012: 142,92 euros
Interessos generats des del 7/07/2012 fins el 25/09/2012: 6,56 euros
Total: 888,65 euros
Palma, 8 d’agost de 2012
Secretaria Autonòmica de Promoció Empresarial i Ocupació
Lourdes Cardona Ribas
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 17195
Anunci de formalització del contracte de subministrament de
mobiliari escolar per a centres docents públics per al curs escolar 2012-2013
1.- Entitat adjudicadora
Òrgan de contractació: Conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Expedients
Exp.: CONTR 2012 1391
2.- Objecte del contracte
Tipus del contracte: subministraments
Descripció de l’objecte: subministrament de mobiliari escolar per a centres docents públics per al curs 2012-2013
Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
núm. 85, de 14 de juny de 2012.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma d’adjudicació: subministraments
Criteris de valoració de les ofertes: veure quadre de criteris d’adjudicació
del contracte del Plec de clàusules administratives particulars.
4.- Pressupost base de licitació
Pressupost màxim total (IVA exclòs): 270.022,72 €
IVA: 48.604,09 €
TOTAL (IVA inclòs): 318.626,81 €
5.- Formalització
Data: 29 d’agost de 2012
Contractista: FORESPAN, SA
NIF: A30017073
Nacionalitat: espanyola
Preu del contracte, sense IVA: 153.108,23 €
IVA: 27.559,48 €
Preu del contracte, IVA inclòs: 180.667,71 €
Palma, 3 de setembre de 2012
La secretària general
Salvadora Ginard Martínez
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