BOIB
41453993
41459982
41457066
25424824
46957629
43065604
46956880
29187082
20430364
46954303
44991002
41459365
41445530
46957193
43135866
43159048
41458906
41457417
41460937
41454202
41456175
74235518
46951071
47250386
41461922
46953475
41442680
46955747
33864595
20824371
18223348
41459889
46953271
41448230
24374755
41459446
46952290
52492949
43128007
46956022

GARCIA TUR, MARIA DE LA REGLA
TORRES ROIG, ISABEL ROSA
GUASCH FERRER, MARIA LINA
BLESA LOPEZ, MARIA DESAMPARADOS
YERN TORRES, NAIKA
GONZALEZ LOPEZ, RAFAEL
TUR PLANELLS, LAURA
CARBONELL MARZAL, JOAQUIN
NADAL ENGO, JOSE
GONZALEZ CANTARERO, VICTORIA
PARELLADA TORRES, VANESSA
TUR BONED, MARIA DE LAS NIEVES
SERRA ROIG, VICENTE
PALOMO RIBAS, IRIS
GARCIA PAYERAS, DAVID
BAUZA FERRER, ANTONIA
ROYO ESTEVEZ, YOLANDA
MAURI LLANO, CARMEN
CAPITAN TORRES, SARA
REY FREIXES, XAVIER
CARDONA ROIG, FRANCISCA
SAEZ BERNA, MARIA DEL PILAR
TUR BONED, CATALINA
PEREZ RAMON, IRENE
ROSELLO RODRIGUEZ, MARGARITA
GUERRERO EKLUND, ANA CARINA
RIERA ANTONIO, REGINA
BONED TORRES , ANTONIA
JUNI BOTINES, IMMACULADA
GRAU PASCUAL, SALVADOR
MONTES GINER, JOSEP
LARA LARA, PLACIDO ANTONIO
FERRAGUT MARI, IRENE
BUSTAMANTE FRIAS, DIANA
VILLAMON ALONSO, MIGUEL
ROIG RIBAS, JAVIER
ROIG RIPOLL, SARA
ROSENDO CAMIÑA, VANESA
SASTRE FERRER, MERCE
AYALA PEREZ, IRENE

3,724
3,219
3,195
3,095
2,75
2,14
2,105
2,1
1,81
1,77
1,5
1,31
1,25
1,15
1,15
1,15
1,085
1,025
1,02
1
1
1
0,845
0,82
0,705
0,67
0,65
0,625
0,5
0,465
0,25
0,2
0,175
0,105
0,066
0
0
0
0
0

Num. 21
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N

Reserva de discapacitats. Eivissa i Formentera.
DNI

Llinatges, nom

Punts

Posició

Discap.

24374755

VILLAMON ALONSO, MIGUEL

0,066

1

S
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 2182
Resolució del conseller de Presidència per la qual es nomenen la
senyora Silvia Núñez Sánchez registradora del Registre de
Palma núm. 1 i el senyor José Luis Jiménez-Herrera Burgaleta
registrador del Registre de Palma núm. 10

10-02-2009
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1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
i d’acord amb el que disposa l’article 2.1 j del Decret 11/2007, de 11 de juliol,
del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, és procedent nomenar els concursants a favor de
qui, en aplicació del que disposa l’article 284 de la Llei hipotecària i l’article
513 del seu Reglament, s’han proveït les places vacants esmentades de l’àmbit
d’aquesta Comunitat Autònoma.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1.Nomenar la senyora Silvia Núñez Sánchez registradora del Registre
núm. 1 de Palma i el senyor José Luís Jiménez-Herrera Burgaleta registrador del
Registre de Palma núm. 10.
2.Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de febrer de 2009
El conseller
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Num. 1839
Resolució del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori per
la qual es publica el nomenament del Sr. Pere Fuster Nadal com
a personal eventual de la conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
En data 23 de gener de 2009 es va nomenar al Sr. Pere Fuster Nadal per
ocupar el lloc de feina d’ Assessor tècnic de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori, amb efectes de dia 1 de febrer de 2009
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que,
en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement al seu personal eventual, i que aquests nomenaments s’han de publicar
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
Publicar el nomenament del Sr. Pere Fuster Nadal, personal eventual de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, per a l’ocupació del lloc de
feina d’ assessor tècnic d’aquesta conselleria.
Palma, 24 de gener de 2009

1. Antecedents
1.1. Mitjançant Resolució de 27 d’octubre de 2008 (BOE de 4 de novembre), la Direcció General dels Registres i el Notariat del Ministeri de Justícia va
convocar el concurs ordinari núm. 275 del cos de registradors de la propietat,
mercantils i de béns mobles i, entre altres, per a proveir les places vacants que
hi havia del Registre de Palma núm. 1, i del Registre de Palma núm. 10, segons
la relació de annexa a la documentació tramesa.
1.2. El dia 12 de gener de 2009 la dels Registres i el Notariat va resoldre
el concurs i, a aquest efecte, va proveir la vacant del Registre de Palma núm. 1
a nom de la senyora Silvia Núñez Sánchez i la del Registre de Palma núm. 10 a
nom del Sr. José Luís Jiménez-Herrera Burgaleta.
2. Fonaments de dret
2.1. Atès el que estableix l’apartat 2 de l’article 99 de la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
correspon a la Comunitat Autònoma la facultat de nomenar els registradors de
la propietat, mercantils i de béns mobles que han de prestar els seus serveis a les
Illes Balears i, amb la finalitat de complir el precepte legal abans esmentat, la
Direcció General dels Registres i el Notariat ha tramès a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears l’expedient del concurs esmentat.
2.2. Atès el que disposa l’apartat 2 de l’article 56 de la Llei orgànica

El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1817
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 29 de gener
de 2009, per la qual s’estableixen els terminis per a la realització
de les proves d’accés a la universitat per a l’alumnat amb títol de
batxillerat durant l’any acadèmic 2008-2009
L’article 17.4 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, preveu que fins al
30 de setembre de 2009 l’alumnat que hagi cursat els ensenyaments de batxillerat regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu (LOGSE), realitzarà les proves d’accés a la universitat d’acord
amb la normativa que era d’aplicació en la data d’entrada en vigor de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons estableix la disposició transitòria onzena d’aquesta llei.
El Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre (BOE núm. 257, de 27 d’octubre), modificat pel Reial decret 990/2000, de 2 de juny (BOE núm. 133, de 3
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de juny) i pel Reial decret 1025/2002, de 4 d’octubre (BOE núm. 253, de 22
d’octubre), regula la prova d’accés a estudis universitaris per a alumnes amb el
títol de batxillerat previst en la LOGSE, i la disposició final segona estableix
que correspon al ministre d’Educació i Cultura i als òrgans competents de les
comunitats autònomes dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per executar i desplegar el que es preveu en el Reial decret.
En conseqüència, és necessari fixar, amb antelació suficient, els terminis
per a les proves d’accés a la universitat que s’han de fer durant l’any acadèmic
2008-2009, perquè els centres puguin programar adequadament les activitats de
final de curs, i també perquè la realització de les proves no afecti el desenvolupament normal de les activitats ordinàries de la universitat.
Tenint en compte que dia 16 d’abril de 2005 es va publicar en el BOIB
núm. 58 l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 5 d’abril de 2005, per la
qual es regula la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés als Estudis
Universitaris.
Vist l’Acord de la Comissió de dia 13 de març de 2008, quant a les dates
de les proves d’accés a la universitat per a l’any acadèmic 2008-2009.
Per això, dict la següent
Resolució
1. Les proves d’accés a la universitat per a l’alumnat amb el títol de batxillerat es duran a terme a la Universitat de les Illes Balears els dies 10, 11 i 12
de juny de 2009 a la convocatòria de juny, i els dies 9, 10 i 11 de setembre de
2009 a la convocatòria de setembre. La notificació de les qualificacions definitives s’ha de fer abans del dia 14 de juliol i del dia 14 d’octubre de 2009, respectivament.
2. Els centres públics i privats han de trametre a la Universitat de les Illes
Balears les relacions certificades de l’alumnat que ha obtingut el títol de batxillerat l’any acadèmic 2008-2009 i vol presentar-se a les proves d’accés a la universitat. Aquesta comunicació s’ha de fer abans del dia 3 de juny de 2009, pel
que fa a la convocatòria de juny, i abans del 4 de setembre de 2009, per a la convocatòria de setembre.
3. La Universitat de les Illes Balears establirà les dates i terminis per a la
inscripció de l’alumnat, i n’ha de donar la màxima publicitat possible entre els
centres d’ensenyament secundari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de gener de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 1604
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de
l’empresa Perlas Orquídea, SA.
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 Col·lectiu esmentat en el
corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
negociadora.
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CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 1871
Resolució de concessió de subvencions, a l’empara de la
Resolució núm. 20880 de la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de 29 d’octubre de 2008 (BOIB núm. 158, de 8 de
novembre de 2008), per la qual es convoquen ajudes destinades
a la promoció de l’estalvi energètic dels particulars associat a
millores d’eficiència energètica en aparells electrodomèstics
existents, en col·laboració amb l’Institut per a la Diversificació i
Estalvi de l’Energia (IDAE).
Fets
1. Les persones i entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta resolució han
presentat a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de subvenció per la renovació d’aparells electrodomèstics existents per altres dels més
eficients.
2. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat la sol·licitud i és conforme amb els aspectes següents:
- La persona o entitat sol·licitant, per la seva naturalesa, pot ser beneficiària de la subvenció objecte de convocatòria.
- La persona o entitat ha presentat la sol·licitud en temps i forma i ha
adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
3. La subvenció es quantifica en les quantitats,en euros, especificades en
l’annex 1 per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostàries 21801 731C01 78000 00 dels pressuposts vigents de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. L’article 21.4 del 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 de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació
en el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.
2. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia a les Illes Balears (BOIB núm.72, de 24 de maig
de 2008).
3. Instrucció 1/2008 de 10 de juny de 2008 de la Intervenció General i de
la Direcció general del Tresor i Política Financera, per la qual es regula el pagament de subvencions, ajudes i altres despeses d’escassa quantia de naturalesa
anàloga a un número significatiu de perceptors.
4. La Resolució de 10 de novembre de 2008 de la Intervenció General de
conformitat per a la utilització del sistema de pagament d’expedients de despeses d’escassa quantia a un número significatiu de perceptors.
5. La proposta de resolució de la Directora general d’Energia de 12 de
gener de 2009.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la concessió d’una subvenció, per la renovació d’aparells electrodomèstics existents per altres dels més eficients, als 2782 beneficiaris que
figuren en l’annex 1 –de Abeijon Rodriguez, Maria Lourdes a Zuzama Bisquera,
Maria Margarita- i per l’import que s’indica, autoritzar i disposar la despesa,
reconèixer l’obligació i proposar el pagament a favor de tots ells, pel import
total de 269.300 € (dos cents seixanta nou mil tres cents euros), amb càrrec de
la partida 21801 731C01 78000 00.
2. Publicar aquesta resolució en el BOIB.

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Interposició de recursos
Palma, 22 de gener de 2009
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
(Vegeu-ne el text del conveni, a la versió castellana)

—o—

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Comerç,
Indústria i Energia en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haverse publicat aquesta Resolució, 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 Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

