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Palma, 22 de febrer de 2005
La secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
Num. 3526
Acord del Consell de Govern, de dia 18 de febrer de 2005, pel
qual la comunitat autònoma de les Illes Balears accepta la donació, que fa la senyora Elisenda Pipió Gelabert, de l'escultura
anomenada Finestra
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació, en sessió celebrada el 18 de febrer de 2005,
adoptà, entre altres, l'Acord següent:
«Primer. Acceptar la donació de l'escultura anomenada Finestra, oferta per
la senyora Elisenda Pipió Gelabert a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon. Facultar el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació perquè
signi tots els documents públics i privats necessaris per concloure la donació.
Tercer. Anotar aquesta donació en l'Inventari General de Béns i Drets de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Quart. Notificar la senyora Elisenda Pipió Gelabert aquest Acord.
Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
Palma, 22 de febrer de 2005
La secretària del Consell de Govern
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 3534
Resolució de 22 de febrer de 2005, de la Direcció General
d'Indústria de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, per
la qual s'habilita el Laboratori corresponent a l'entitat Dosniha,
SL, com a laboratori auxiliar de verificació metrològica oficialment autoritzat, per tal de realitzar les verificacions primitives
dels comptadors de la seva pròpia fabricació o importació, incorporats a les màquines recreatives dels seus models Megastar 1.0,
5 i 8.
Vista la Llei 3/1985, de 18 de març, de Metrologia; el Reial Decret
1616/1985, d'11 de setembre, pel qual s'estableix el control metrològic que realitzava l'administració general de l'Estat; el Reial Decret 1617/1985, d'11 de
setembre, pel qual s'estableix el procediment per a l'habitació de 'laboratoris de
verificació metrològica oficialment autoritzats', així como l'Ordre del Ministeri
de Foment, de 31 de juliol del 2000, per la qual es regula el control metrològic
de l'Estat sobre els comptadors incorporats a les màquines recreatives i d'atzar
dels tipus 'B' i 'C', regulades pel Reglament aprovat pel Reial Decret 2110/1998,
de 2 d'octubre.
Considerant que està acreditat que s'acompleixen les exigències generals
establertes a la normativa esmentada.
Atès que el Laboratori corresponent a l'entitat Dosniha, SL, disposa dels
mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar aquestes verificacions primitives dels comptadors incorporats a les màquines recreatives dels seus models
Megastar 1.0, 5 i 8.
De conformitat amb la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual
s'aprova l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, modificat per les lleis orgàniques 9/1994, de 24 de març, i 3/1999, de 8 de gener, així com el Decret
8/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la vicepresidència i de les conselleries del Govern de
les Illes Balears.
Aquesta Direcció General d'Indústria, en ús de les seves atribucions, de
conformitat amb l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
RESOL:
Primer.- Habilitar, com a laboratori auxiliar de verificació metrològica
oficialment autoritzat, per tal de realitzar les verificacions primitives dels comptadors de la seva pròpia fabricació o importació, incorporats a les màquines
recreatives dels seus models Megastar 1.0, 5 i 8, el corresponent a l'entitat
Dosniha, SL, amb CIF B-07594815, domiciliada a 07615-Palma, Avinguda
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Gabriel Roca, 2.
Segon.- De conformitat amb el Reial Decret 1617/1985, d'11 de setembre,
abans esmentat, el cap d'aquest laboratori auxiliar de verificació metrològica,
oficialment autoritzat, serà el diplomat en informàtica per la UIB el Sr. Pere
Joan Ferrer Ramis, titular del DNI 18235609 J. El sost-cap d'aquest laboratori
auxiliar de verificació metrològica, oficialment autoritzat, serà el Sr. Feliciano
Fresneda Martínez, titular del DNI núm. 44.327.143-W.
Tercer.- El laboratori auxiliar de verificació metrològica oficialment autoritzat sols podrà realitzar les verificacions primitives dels comptadors de la seva
pròpia fabricació o importació, incorporats a les màquines recreatives dels seus
models Megastar 1.0, 5 i 8.
Els documents que recullin les verificacions primitives hauran de presentar-se per duplicat i per a la seva validació a la Direcció General d'Indústria, qui
un cop segellats tornarà un exemplar al laboratori auxiliar de verificació metrològica oficialment autoritzat.
Quart.- El laboratori auxiliar de verificació metrològica oficialment autoritzat tendrà com a responsable tècnic davant l'administració un cap i un sotscap de laboratori. Els certificats de verificació primitiva hauran de ser signats
per ambdós tècnics.
Cinquè.- Aquesta habilitació no té caràcter excloent i es fa sense menyscabament de la superior vigilància i control per part d'aquesta direcció general,
que vetllarà pel compliment de la normativa vigent i exercirà la potestat sancionadora.
Sisè.- El laboratori auxiliar de verificació metrològica oficialment autoritzat confeccionarà la documentació de totes les proves referides al control; que
inclourà un llibre registre foliat i numerat per aquesta Direcció General, a on
constarà les referències de totes les verificacions primitives realitzades, aquesta
documentació podrà ser inspeccionada per l'administració en qualsevol moment
i s'haurà de conservar pel laboratori habilitat durant cinc anys, com a mínim.
Setè.- El laboratori auxiliar de verificació metrològica oficialment autoritzat col·locarà la marca de verificació primitiva en els comptadors de la seva
pròpia fabricació o importació, incorporats a les màquines recreatives dels seus
models Megastar 1.0, 5 i 8, de manera que a la part superior del cercle hi ha de
figurar la numeració 15, corresponent a l'indicatiu de les Illes Balears; a la part
inferior hi ha de figurar una lletra en majúscules i dos dígits, corresponents al
número de sèrie del comptador; fora del cercle i a la seva dreta hi figuraran dos
dígits centrats, corresponents a les dues darreres xifres de l'any de la verificació,
amb el format i les mides que estableix l'annexa II del RD 1616/1985.
Vuitè.- La present habilitació té validesa fins el dia 21 de febrer del 2008
i pot ser prorrogada per períodes successius, els quals no podran excedir cadascun de deu anys, prèvia sol·licitud presentada pel seu titular tres mesos abans de
la data del venciment.
Novè.- Aquesta direcció general podrà procedir a la cancel·lació d'aquesta autorització quan en virtut de revisions d'ofici o per qualsevol altre mitjà es
comprovi que s'ha produït falsejament, declaració inexacta o modificació de les
dades i circumstàncies que li serviren de base, sense perjudici de la sanció que
pertoqués.
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'alçada en el termini
d'un mes, a partir del dia següent al de la notificació o publicació, davant
l'Honorable Conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes
Balears, de conformitat amb l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 22 de febrer de 2005
El Director General d'Indústria,
Gabriel de Juan Coll

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 3377
Resolució de 8 de febrer de 2005 del director general de
Planificació i Centres Educatius, per la qual es convoquen les
proves per obtenir el títol de Tècnic superior d'Arts Plàstiques i
Disseny de l'especialitat de joieria artística, en règim d'ensenyament lliure.
L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 3 de febrer de 2005, per la
qual es regula l'organització de proves per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic
superior d'Arts Plàstiques i Disseny, en règim lliure, en la disposició final pri-
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mera autoritza a la Direcció General de Planificació i Centres Educatius perquè
dicti les instruccions necessàries pel desplegament i aplicació d'aquesta Ordre.
Atesa la necessitat de convocar proves per obtenir el títol de Tècnic superior d'Arts plàstiques i Disseny de l'especialitat de joieria artística, en règim
d'ensenyament lliure, seguint l'establert a l'article 3 de l'esmentada Ordre del
conseller d'Educació i Cultura,
Atesa la proposta de Resolució de 7 de febrer de 2005 del Cap de Servei
d'Ensenyament de Règim Especial, Adults i Estadística Educativa, per a la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Tècnic superior d'Arts Plàstiques i
Disseny de l'especialitat de joieria artística, en règim d'ensenyament lliure,
RESOLC
Convocar la realització de les proves per obtenir el títol de Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny de l'especialitat de joieria artística, en règim
d'ensenyament lliure, segons les següents normes:
1)Les proves que es realitzaran són les que s'estableixen a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 3 de febrer de 2005, per la qual es regulen les
proves per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior d'Arts Plàstiques i
Disseny, en règim lliure.
2.El calendari que s'estableix és el següent:
a)Les inscripcions per fer les proves es faran a l'Escola Superior de
Disseny, Béns i Restauració, des del dia 2 fins al 11 de març de 2005, ambdós
inclosos.
b)A partir de les 14 h del dia 11 de març de 2005, s'exposarà la relació
provisional de les persones inscrites.
c)Des del dia 14 fins al dia 16 de març de 2005 es podran presentar les
reclamacions que es considerin adients.
d)El dia 18 de març de 2005 sortirà la relació definitiva de les persones
inscrites.
e)El dia 7 de març de 2005 es publicarà -a l'Escola Superior de Dissenyel calendari de proves lliures.
f)Les proves es realitzaran a l'Escola Superior de Disseny, Béns i
Restauració, des del 4 fins al 15 d'abril de 2005, d'acord amb el calendari que
figura a l'Annex 1.
g)El dia 19 d'abril de 2005 es farà la publicació provisional de les qualificacions.
h)Des del dia 20 fins al dia 22 d'abril de 2005 es podran presentar les
reclamacions que es considerin adients.
i)A partir de les 14 h del dia 22 d'abril de 2005 es publicaran les qualificacions definitives.
j)Des del 25 d'abril fins al 6 de maig de 2005 es tramitarà la documentació del mòdul de formació en centres de treball (FCT).
k)Des del dia 9 fins al dia 27 de maig de 2005 es realitzarà el mòdul FCT
(100 hores).
l)El dia 27 de maig de 2005 es facilitarà la relació d'aptes del mòdul FCT.
m)El mateix dia 27 de maig de 2005 es proporcionaran els resultats definitius de les proves lliures.
n)Pel que fa a l'avantprojecte, el calendari serà el següent:
Del 25 al 29 d'abril es realitzarà la inscripció de l'avantprojecte.
A partir de les 14 h del dia 29 d'abril es facilitarà la relació provisional
dels admesos/exclosos de l'avantprojecte.
Del 30 d'abril al 3 de maig es podran presentar les reclamacions que es
considerin adients.
A partir de les 14 h del dia 3 de maig de 2005 es proporcionarà la relació
definitiva dels admesos/exclosos de l'avantprojecte.
Del dia 4 al dia 6 de maig de 2005 es faran les correccions de l'avantprojecte.
A partir de les 14 h del dia 6 de maig de 2005 es facilitarà la relació provisional dels admesos/exclosos de l'avantprojecte.
Des del dia 7 fins al dia 10 de maig de 2005 es podran presentar les reclamacions que es considerin adients.
A les 10 h del dia 10 de maig de 2005 es donarà a conèixer la relació definitiva dels admesos/exclosos de l'avantprojecte.
o)Es poden fer simultàniament el mòdul de formació en centres de treball
i l'avantprojecte.
p)El dia 27 de juny de 2005 hi haurà l'entrega i defensa del projecte final.
q)El mateix dia 27 de juny sortirà la llista provisional d'aprovats.
r)Des del dia 28 fins al dia 30 de juny de 2005 es podran presentar les
reclamacions adients.
s)El dia 30 de juny sortirà la llista definitiva d'aprovats.
3.Els requisits per presentar-se a les proves són els que s'estableixen a
l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 3 de febrer de 2005, per la qual es
regula l'organització de proves per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, en règim lliure.
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4.La documentació vàlida per acreditar els requisits que es demanen a
l'Ordre per presentar-se a les proves és la següent:
a)Per acreditar una experiència laboral, com a mínim, de dos anys, relacionada amb el sector productiu del cicle formatiu al qual pertany el mòdul professional corresponent o de la unitat de competència de la qual es pretén el reconeixement:
1r. Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la
mutualitat laboral a la qual s'estàs afiliat, on consti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o, en el seu cas, el període
de cotització en el Règim especial de Treballadors Autònoms, o de qualsevol
altre mitjà de prova admès en dret.
2n. Certificació de l'empresa en la qual s'hagi adquirit l'experiència laboral, on consti específicament la durada del contracte, l'activitat desenvolupada i
el període de temps durant el qual s'ha realitzat l'esmentada activitat. En el supòsit de treballadors per compte propi, s'ha de presentar la certificació d'alta a
l'Impost d'Activitats Econòmiques i els justificants de pagament d'aquest
impost.
b)Per acreditar que s'han cursat amb anterioritat ensenyaments relacionats
amb el sector professional corresponent, s'ha d'aportar una certificació justificativa.
5.La comissió avaluadora d'aquestes proves estarà formada per:
Presidenta: senyora Irene Mestre Massot, directora de l'Escola Superior de
Disseny;
Secretària: senyora Mercedes Prieto Melero, cap d'estudis de l'Escola
Superior de Disseny;
Vocals: senyora Maria Salom Lladó, cap del Departament Didàctic
d'Història; senyor Lluís Coll Bucher, cap del Departament Didàctic de Ciència
i Tecnologia; senyor Sebastià Cruelles Bestard, cap del Departament de Família
Professional de Disseny Producte.
6. El certificat acreditatiu de les proves realitzades i de les qualificacions
obtingudes seguirà el model que figura a l'Annex 2.
Palma, 8 de febrer de 2005
El director general de Planificació i Centres Educatius
Rafael À. Bosch i Sans
Annex 1
La realització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de Tècnic
superior d'Arts Plàstiques i Disseny durant el curs 2004-2005, es farà d'acord
amb el calendari següent:
4 d'abril (15 h): Dibuix artístic i color
4 d'abril (19'10 h): Dibuix artístic i color
5 d'abril (15 h): Dibuix tècnic
5 d'abril (19'10 h): Dibuix tècnic
6 d'abril (15 h): Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria
6 d'abril (20'05 h): Anglès
7 d'abril (15 h): Projectes de joieria
7 d'abril (19'10 h): Taller de joieria
8 d'abril (15 h): Taller de joieria
8 d'abril (19'10 h): Taller de joieria
11 d'abril (15 h): Modelat i maquetisme
11 d'abril (20'05 h): FOL
12 d'abril (15 h): Materials i tecnologia: orfebreria i joieria
12 d'abril (20'05 h): FOL
13 d'abril (15 h): Disseny Assistit per Ordinador
13 d'abril (19'10 h): Audiovisuals
14 d'abril (15 h): Projectes de joieria
14 d'abril (19'10 h): Taller de joieria
15 d'abril (15 h): Taller de joieria
15 d'abril (19'10 h): Taller de joieria
Annex 2
CERTIFICACIÓ D'ACREDITACIÓ DE PROVES
Codi de Centre : 07004035
Institut Balear, 5 07012 Palma t. 971 290 000 fax 971 760 177
e-mail: escoladisseny@educacio.caib.es web: www.escoladisseny.com
Dades personals de l'alumne
Nom i cognoms ______________________________________________
DNI: _________________
Lloc de naixement: _______________ Data de naixement: ____________
Domicili: ____________________________ Localitat: _______________
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g) Contractar els recursos humans adients per a aconseguir les finalitats de

Codi postal: ______________ telèfon: ______________
l'ens.
Notes obtingudes en les proves extraordinàries realitzades a l'Escola Superior de
Disseny per al cicle formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny de grau superior
JOIERIA ARTÍSTICA (currículum establert pel Reial Decret 1574/1996, BOE
de 12 de setembre de 1996):

h) Subscriure convenis, concerts i altres formes de col·laboració reglada
amb altres institucions públiques i persones o entitats públiques o privades sense
ànim de lucre.
i) Finançar operacions de capital per construir, rehabilitar, adequar, millorar i/o adaptar instal·lacions esportives en el municipi de Calvià.
j) Qualsevol altre tasca necessària o convenient per al bon fi del Consorci.

Mòduls
Audiovisuals
Dibuix artístic i color
Dibuix Tècnic
Disseny assistit per ordinador
Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria
Modelat i maquetisme
Materials i tecnologia:orfebreria i joieria
Idioma estranger
Projectes de joieria
Taller de joieria
Formació i orientació laboral
Formació en Centres de Treball
Projecte final

3. En concret, de conformitat amb la normativa aplicable amb la resolució
de data 17 de juny de 2002 del Consell Superior d'Esport, el Centre ha d'atendre
fonamentalment el perfeccionament dels esportistes i ha de complir els requisits
següents:
a) Ha d'estar dotat d'una instal·lació esportiva d'interès esportiu autonòmic.
b) Ha d'estar dotat d'instal·lacions esportives de caràcter multidisciplinari.
c) Ha de disposar d'una residència situada prop dels espais esportius i dels
centres acadèmics amb zones d'estudi i convivència.
d) Ha de disposar de tutors que tinguin cura de l'educació integral dels
esportistes.
e) Ha de disposar d'un servei mèdic esportiu dirigit a la prevenció i a la
cura de lesions i malalties i a la readaptació de l'esforç.

Qualificació
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

CERTIFIC: l'exactitud d'aquestes dades, que concorden amb els documents que
obren a la secretaria al meu càrrec.

Segon. Ordenar que es publiqui aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.»
Palma, 22 de febrer de 2005

Palma, _______________ de 2005
El secretari,

Vist i plau,
La directora
Irene Mestre Massot

Antoni Alcover Bauzà

La secretària del Consell de Govern,
Maria Rosa Estarás Ferragut

—o—

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 3518
Acord del Consell de Govern de dia 18 de febrer de 2005, pel qual
s'aprova la modificació dels estatuts del consorci centre de tecnificació esportiva de Calvià.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports, en sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2005, adoptà,
entre altres, l'Acord següent:
«Primer. Ratificar l'Acord de la Junta Rectora del consorci Centre de
Tecnificació Esportiva de Calvià de l'11 de gener de 2005 pel qual es modifica
l'article 3 dels Estatuts del consorci, que queda redactat d'aquesta manera:
«Article 3
1. L'objecte principal del consorci és construir un centre de tecnificació
esportiva al municipi de Calvià i gestionar-lo. Als efectes esmentats
l'Ajuntament ha de dur a terme totes les actuacions necessàries per adaptar la
construcció del centre de tecnificació esportiva a la normativa vigent. Sense perjudici de l'exposat anteriorment, el consorci també pot dur a terme actuacions i
inversions en matèria de promoció i foment de l'esport en el municipi de Calvià.
»2. Per acomplir aquesta finalitat, el consorci ha de dur a terme les actuacions següents:
a) Contractar, mitjançant el procediment administratiu aplicable legalment, la redacció del projecte de construcció del centre de tecnificació esportiva, seguint els requisits i les condicions exigides per la normativa estatal aplicable a les classificacions d'aquest tipus.
b) Contractar, mitjançant el procediment administratiu aplicable legalment, la construcció del centre de tecnificació esportiva, inclosa, si n'és el cas,
l'adquisició dels terrenys idonis per a aquesta construcció.
c) Gestionar el centre mitjançant la fórmula que els òrgans rectors considerin més oportuna. En concret, si n'és el cas, es pot utilitzar la figura jurídica
del contracte de concessió d'obres públiques, de manera que l'empresa adjudicatària de construcció tingui dret a explotar l'obra.
d) Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, construccions,
obres, reformes, instal·lacions, equipaments, subministraments, serveis, consultories i assistències tècniques.
e) Gestionar tot tipus de contractes fins que s'extingeixin, i concertar,
liquidar i cancel·lar garanties.
f) Adquirir, vendre, permutar, disposar, cedir, arrendar i administrar béns
mobles i immobles, constituir, modificar i extingir drets de qualsevol naturalesa i, en general, realitzar tots els negocis jurídics que siguin convenients per dur
a terme les finalitats del Consorci, en els termes prevists a la normativa que
resulti d'aplicació.

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 3439
Notificació de resolucions d'expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de les resolucions sancionadors, per infraccions a la Llei 16/87 d'ordenació dels transports terrestres,
recaigudes contra les persones que es detallen a l'annex i en els expedients que
així mateix s'indiquen, es procedeix, previs dos intents de notificació mitjançant
carta certificada amb justificant de rebuda, a la seva notificació d'acord amb el
que determina l'article 59.5 de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, fent constar que:
1r.- Es consideren comesos els fets denunciats, que constitueixen una
infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables les persones per les quanties indicades en l'annex.
2n.- Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, es
pot interposar un recurs d'alçada davant l'hble. sra. consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, d'aquesta Comunitat Autònoma, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificada la resolució en el termini de tres mesos, a comptar del dia següent a la seva
interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciosa-administrativa.
Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que s'estimi pertinent.
3r.- Acabat el termini previst per a la interposició del recurs, sense que
s'hagi formalitzat, s'haurà de pagar la multa en el període voluntari establert a
l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria (LGT),
dins dels terminis següents:
A)Les notificacions rebudes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de la notificació, fins dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l'immediat hàbil següent.
B) Les notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de
la data de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l'immediat hàbil següent.
L'ingrés de l'import de la multa, s'haurà de realitzar a qualsevol de les oficines bancàries del Banco Bilbao-Vizcaya, Banco de Crédito Balear, Banca
March, Sa Nostra o La Caixa, amb el document d'ingrés que s'adjunta.

