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Atorgar a Repsol Butano, SA l’autorització administrativa prèvia de la
xarxa de per a l’ampliació parcial de la xarxa de distribució per al subministrament de gas propà en la localitat de Maó.
A fi de refondre en un únic plànol l’extensió de la xarxa de distribució en
el municipi Maó de totes les autoritzacions prèvies, l’àmbit de l’extensió de la
xarxa és la senyalada en el plànol número 2, segellat per la Direcció General
d’Indústria, del projecte amb número visat 009595 de 28 de setembre de 2005.
Aquesta autorització administrativa de distribució ha de complir, en tot
moment, el que estableix la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs i altres
disposicions que hagin dictat o dictin l’Administració de l’Estat i la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia en matèria de subministrament de combustibles
gasosos i instal·lacions de gas, així com les condicions que s’esmenten a continuació:
Primera
Aquesta autorització administrativa prèvia, d’acord amb el que disposa
l’article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs, en cap cas no
s’ha d’entendre concedida amb drets exclusius d’ús.
Segona
El titular està obligat a efectuar el subministrament i a realitzar les ampliacions necessàries per a atendre qualsevol peticionari que sol·liciti el servei en
l’àmbit d’aquesta autorització administrativa prèvia.
En el cas que el titular d’aquesta autorització prèvia es negui a donar el
subministrament sol·licitat al·legant insuficiència de mitjans tècnics, la Direcció
General d’Indústria comprovarà si té fonament tècnic i resoldrà en conseqüència.
Tercera
El titular d’aquesta autorització constituirà, en el termini d’un mes, comptador des de la data de publicació de la Resolució d’autorització en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, una fiança per valor de 32.525,02 euros, que equival al 2% del pressupost que figura en l’expedient, per garantir el compliment
de les obligacions, d’acord amb l’article 73.3 de la Llei 34/1998.
Aquesta fiança s’ha de constituir a la Caixa General de Dipòsits de la
Tresoreria del Govern de les Illes Balears, en metàl·lic, en valors de l’Estat o per
mitjà d’un aval bancari.
El titular d’aquesta autorització ha de trametre a la Direcció General
d’Indústria la documentació acreditativa del dipòsit de l’esmentada fiança dins
el termini de 30 dies comptats des de la constitució.
Una vegada fetes les instal·lacions autoritzades, dins els terminis que estableixi aquesta Resolució, la fiança es tornarà al sol·licitant després que la
Direcció General d’Indústria en formalitzi la posada en servei.
Quarta
Les instal·lacions s’han de dissenyar per a respondre als avenços tecnològics en el camp del gas i s’han d’utilitzar els abastaments més flexibles i segurs.
El sistemes de conducció del gas han de ser objecte d’una progressiva modernització, i s’han d’adaptar a les directrius que indiquin l’Administració general
de l’Estat i el Govern de les Illes Balears.
Les instal·lacions de distribució han de complir el que determina el
Reglament de xarxes i punts de connexió de combustibles gasosos, aprovat per
l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974 i les seves modificacions, i les instal·lacions d’emmagatzematge, si n’hi ha, han de complir el
Reglament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos,
l’Ordre ministerial de 29 de gener de 1986 i la resta de normativa que hi sigui
d’aplicació.
El disseny i la construcció de la instal·lació ha de ser compatible per a la
distribució de gas natural.
El canvi de les característiques del gas subministrat, o la substitució per
un altre d’intercanviable, requereix l’autorització administrativa prèvia, d’acord
amb el que indica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs.
Cinquena
El titular d’aquesta autorització, en el termini de sis mesos comptadors a
partir de la dada de notificació d’aquesta Resolució, ha de presentar la sol·licitud d’autorització d’inici del muntatge de les instal·lacions, a la qual s’ha d’ajuntar, si no està definit en l’expedient d’autorització administrativa, el projecte
tècnic de les instal·lacions i la resta de documentació que hi pertoqui.
Sisena
Una vegada autoritzat el muntatge de les instal·lacions, s’ha de comunicar, amb antelació suficient, la realització dels reconeixements, assaigs i proves
reglamentàries que s’hagin de fer a la Direcció General d’Indústria, que pot
assistir-hi si ho considera necessari.
Una vegada executades totalment o parcialment les instal·lacions objecte
d’aquesta autorització administrativa prèvia, el titular ho comunicarà a la
Direcció General d’Indústria i presentarà el certificat de final d’obra, les proves
reglamentàries i la resta de documentació que exigeixi la reglamentació vigent.
El termini per a finalitzar la totalitat de les instal·lacions i formalitzar-ne
la tramitació de la posada en servei no pot superar els dos anys, comptadors des
de la data de notificació d’aquesta Resolució. La Direcció General d’Indústria,
per causes justificades i motivades, pot augmentar aquest termini.
El titular ha d’iniciar la prestació del servei en el termini d’un mes des de
l’autorització de la posada en servei de les instal·lacions, tret que, per permisos
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o llicències de qualsevol organisme o per altres causes justificades i motivades,
la Direcció General d’Indústria n’augmenti el termini.
Setena
El titular d’aquesta autorització ha de mantenir un subministrament
correcte i un manteniment adequat i eficient de les instal·lacions, i s’ha d’encarregar de la reparació d’avaries, les reclamacions i l’atenció als usuaris. També,
s’ha d’atenir al que estableix el Decret 2913/1973, de 26 d’octubre; el
Reglament general de servei públic de gasos combustibles i les seves modificacions; el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i autorització
d’instal·lacions de gas natural, i altres disposicions que hagin dictat o dictin
l’Administració de l’Estat o l’Administració autonòmica.
Vuitena
La determinació de les tarifes d’aplicació del subministrament de gas s’ha
de regir per les disposicions vigents en cada moment sobre la matèria, d’acord
amb el que indica el capítol VII de la Llei 34/1998.
Novena
Les instal·lacions que s’han de fer han de complir les disposicions i les
normes tècniques que, en general, hi són d’aplicació i, en particular, les corresponents al Reglament del servei públic de gasos combustibles, al Reglament
sobre instal·lacions d’emmagatzematge de GLP, al Reglament de xarxes i punts
de connexió de combustibles gasosos, al Reglament d’instal·lacions de gas i les
seves instruccions tècniques complementàries, al Reglament d’aparells a pressió, als reglaments electrotècnics, a les Normes sobre instal·lacions de distribució, normes UNE i directives europees, així com les corresponents a totes les
normes les substitueixin o que es dictin d’àmbit estat o autonòmic.
Desena
Aquesta autorització es pot revocar per l’incompliment dels requisits
fixats en aquesta Resolució i per error substancial de les dades bàsiques de la
sol·licitud que n’han suposat l’atorgament.
Onzena
Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers, i deixa fora de
perill els drets de particulars, independentment de les autoritzacions, les llicències o els permisos de competència municipal o altres necessaris per a fer les
obres i les instal·lacions.
Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes, a partir de l’endemà que en tingui lloc la notificació, davant el conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 16 de gener de 2005
El director general d’Indústria
Gabriel de Juan Coll

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1390
Correcció d’errades de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 12 de desembre de 2005 la qual ordena i organitza els
ensenyaments de batxillerat en règim a distància en centres educatius públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Advertides errades en la publicació de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 12 de desembre de 2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments
de batxillerat en règim a distància en centres educatius públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 189, de 17 de desembre de 2005), es procedeix a corregir aquestes errades d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Versió catalana
A la pàgina 4, primera columna, apartat 2b de l’article 2. Condicions acadèmiques d’accés.
On diu: ‘ b) Haver superat una modalitat de batxillerat experimental,…’
Ha de dir: ‘b) Haver superat el primer curs d’una modalitat de batxillerat
experimental,…’
A la pàgina 4, primera columna, primera línia de l’article 3. Requisits.
On diu: ‘Podran realitzar estudis de batxillerat en règim a distància les
persones’.
Ha de dir: ‘ Podran realitzar estudis de batxillerat en règim a distància les
persones adultes’.
Versió castellana
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A la pàgina 15, primera columna, apartat 2b de l’article 2. Condiciones
académicas de acceso.
On diu:’ b) Haber superado una modalidad del Bachillerato experimental,…’
Ha de dir: ‘ b) Haber superado el primer curso de una modalidad del
Bachillerato experimental,…’
Palma, 26 de gener de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
Num. 1393
Correcció d’errades de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 18 de juliol de 2005 la qual ordena i organitza els
ensenyaments del batxillerat en règim nocturn en centres educatius públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Advertides errades en la publicació de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 18 de juliol de 2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments de
batxillerat en règim nocturn en centres educatius públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 113, de 30 de juliol de 2005), es procedeix a corregir aquestes errades d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Versió catalana
A la pàgina 25, primera columna, apartat 2b de l’article 2. Condicions acadèmiques d’accés.
On diu: ‘ b) Haver superat una modalitat de batxillerat experimental,…’
Ha de dir: ‘b) Haver superat el primer curs d’una modalitat de batxillerat
experimental,…’
A la pàgina 25, primera columna, primera línia de l’article 3. Requisits.
On diu: ‘Podran realitzar estudis de batxillerat en règim nocturn les persones adultes que no hagin pogut completar l’ensenyament bàsic ‘.
Ha de dir: ‘ Podran realitzar estudis de batxillerat en règim nocturn les
persones adultes’.
Versió castellana
A la pàgina 53, primera columna, apartat 2b de l’article 2. Condiciones
académicas de acceso.
On diu:’ b) Haber superado una modalidad del Bachillerato experimental,…’
Ha de dir: ‘ b) Haber superado el primer curso de una modalidad del
Bachillerato experimental,…’
A la pàgina 53, primera columna, primera línia de l’article 3. Requisits.
On diu: ‘Podrán realizar estudios de Bachillerato en régimen nocturno las
personas adultas que no hayan podido completar la enseñanza básica ‘.
Ha de dir: : ‘Podrán realizar estudios de Bachillerato en régimen nocturno las personas adultas. ‘
Palma, 26 de gener de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
Num. 1285
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 23 de gener de
2006, que aplica, per al curs 2005-2006, les mesures derivades de
la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre
de 2003, per la qual es regulen l’organització i el funcionament
del servei escolar de menjador als centres docents públics no universitaris.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003
va regular l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als
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centres docents públics no universitaris. La gestió d’aquest servei complementari correspon, a l’actualitat, a la Secretaria General d’acord amb el Decret
26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Educació i Cultura. En
conseqüència i en virtut de les atribucions que m’atorguen 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
Resolució
Primer. Calendari del servei escolar de menjador
El servei escolar de menjador, durant el curs 2005-2006, funcionarà des
del dia 14 de setembre de 2005 fins a dia 23 de juny de 2006. El consell escolar del centre concretarà el nombre de dies d’oferiment del servei, i ho comunicarà a la Secretaria General de la Conselleria d’educació i Cultura i a les famílies, juntament amb el pla específic de funcionament del servei escolar de menjador.
Segon. Cost del servei escolar de menjador
1. Menjadors amb contracte signat abans de 2005 i/o prorrogat
El preu definitiu en els centres en què s’hagi prorrogat el contracte de servei de menjador escolar serà fixat pel consell escolar respectiu a partir del preu
del curs 2004-2005, una vegada vista la sol·licitud expressa de les empreses
contractades i sempre tenint en compte l’IPC interanual de les Illes Balears, previst al contracte inicial.
Els canvis de ràtio monitors-alumnes aprovats pel consell escolar i l’augment o disminució d’usuaris suposaran una modificació del cost total del servei
a l’apartat del preu del menjar i/o a l’apartat d’atenció dels alumnes i, per tant,
hauran de ser estudiats per la comissió de menjador per tal de regular el preu
diari definitiu esmentat.
2. Menjadors amb contracte signat l’any 2005
2.1. El cost màxim del servei de menjador autoritzat per aquesta
Conselleria ha de ser el que figura al contracte signat per l’empresa adjudicatària. En cap cas, excepte autorització específica, el preu del dinar podrà ser superior a:
Fins a 25 comensals: 4,38 euros
De 26 a 50 comensals: 4,06 euros
Més de 50 comensals: 3.74 euros
2.2. El cost total del servei de menjador serà la suma del cost del menjar
més el cost del personal d’atenció als alumnes. El cost del servei es pot augmentar un 10% per als usuaris eventuals.
Tercer. Encarregat del servei escolar de menjador
1. Segons l’article 10 de la Resolució de 9 de setembre de 2003, del conseller d’Educació i Cultura, que regula l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres docents públics no universitaris, un professor del centre educatiu podrà actuar en qualitat d’encarregat del servei escolar
de menjador i tendrà dret, com a contraprestació a la seva activitat, a una gratificació extraordinària que variarà en funció del volum de gestió i el nombre de
comensals.
2. L’esmentada gratificació per a l’actual curs escolar serà la següent:
De 50 a 99 comensals: 8.00 euros/ dia
A partir de 100 comensals: 9.00 euros/ dia
3. Les tasques d’organització, coordinació i direcció derivades del servei
escolar de menjador han de considerar-se incloses en el conjunt d’obligacions i
responsabilitats de l’equip directiu de l’escola, i no tasques afegides a les ordinàries. Per tant, llevat del cas que es realitzin funcions específiques d’atenció als
alumnes, no tendran un incentiu addicional ni específic.
4. Per a l’abonament de l’esmentada gratificació, s’haurà d’enviar una
relació de personal docent encarregat del servei escolar de menjador a la
Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura (Secció de Menjadors
Escolars i Cafeteries) abans de l’1 de juny de 2006.
Quart. Personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat
1.Les tasques d’atenció de l’alumnat durant el servei escolar de menjador
podran realitzar-les el professorat del centre, amb caràcter voluntari i sens perjudici de les obligacions que com a docent reculli la normativa vigent.
2. Aquest professorat tendrà dret a una gratificació extraordinària que s’abonarà per una sola vegada en nòmina al final del curs escolar. Per a l’abonament de l’esmentada gratificació, s’haurà d’enviar una relació de personal
docent encarregat del servei escolar de menjador a la Secretaria General de la
Conselleria d’Educació i Cultura (Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries)
abans de l’1 de juny de 2006.
3. També percebrà l’esmentada gratificació el personal docent del centre
que s’encarregui, voluntàriament, de l’atenció de l’alumnat durant l’esmorzar
del matí (‘escola matinera’).
4. Pel curs escolar 2005/2006, la gratificació per a tasques d’atenció a l’alumnat s’estableix en 6.34 euros/dia.
Cinquè. Personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat
1.Quan no hi hagi professorat voluntari suficient per fer les tasques de
cura i atenció de l’alumnat en temps del servei escolar de menjador, el contractista està obligat a la contractació del personal necessari que les dugui a terme,
sempre en nombre proposat pel consell escolar i d’acord amb les característiques dels alumnes. En cap cas aquest nombre podrà ser inferior al que s’indica

