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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
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 10.1
a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 14 d’octubre de 2009
La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard

—o—
CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Num. 22743
Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, de 9
d’octubre de 2009, de modificació de l’Annex de l’Ordre de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca de data 25 de maig
de 2009
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD) és la norma que garanteix el tractament i la protecció
adequada de les dades de caràcter personal respecte de les llibertats públiques i
dels drets a l’honor i a la intimitat personal i familiar, i és d’aplicació a aquelles
dades de caràcter personal registrades en suport físic, que els faci susceptibles
de tractament, i a tota modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pel sector públic
i privat.
El Consorci de Transports de Mallorca, creat per la Llei 8/2006, de 14 de
juny, i adscrit a la conselleria competent en matèria de mobilitat del Govern de
les Illes Balears, en el desenvolupament de la seva activitat ordinària ha de tractar dades de caràcter personal corresponents tant al seu personal com als diferents sectors amb els quals es relaciona.
Els fitxers que contenen aquestes dades són de titularitat pública, atesa la
definició que d’aquest tipus de fitxers conté l’article 5.1.m) del Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la LOPD. Aquest article especifica que són fitxers de titularitat pública
aquells dels quals són responsables, entre d’altres, les entitats o organismes vinculats dependents de les administracions territorials i les corporacions de dret
públic.
L’article 20 de la LOPD i l’article 52 del seu Reglament de desplegament
estableixen que la creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat
pública només es pot fer per disposició general publicada en el Butlletí Oficial
de l’Estat o en el diari oficial corresponent.
En aquest sentit el Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal a l’àmbit
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, especifica que
les disposicions generals de creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal adoptarà la forma d’ordre dictada pel titular de
la conselleria corresponent.
En data 25 de maig el conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori va
dictar l’Ordre de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca (BOIB núm. 79 de 02-06-2009).
El dia 23 de setembre de 2009 es va aprovar per Consell d’Administració
del Consorci de Transports de Mallorca un nou fitxer de dades de caràcter personal anomenat ‘Gestió del servei de transport a la demanda’, la qual cosa fa que
s’hagi de modificar l’Ordre esmentada en el sentit d’afegir un nou fitxer (núm.
11) a l’annex aprovat.
Per tot l’exposat, atès l’Acord del Consell d’Administració del Consorci
de Transports de Mallorca de data 23 de setembre de 2009, i atès el que disposen els articles 33.3 i 38.2 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, a proposta de la Secretaria General, i d’acord amb l’informe del
Servei Jurídic, dict la següent
ORDRE
Article únic
Modificació de l’Ordre de Mobilitat i Ordenació del Territori del conseller de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel
Consorci de Transports de Mallorca.
1. S’afegeix un nou fitxer a l’Annex de l’Ordre del conseller de Mobilitat
i Ordenació del Territori de 25 de maig de 2009, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de
Mallorca , que queda redactat de la següent manera:

Fitxer núm.11: GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT A LA
DEMANDA
a) Òrgan responsable del fitxer: Consorci de Transports de Mallorca.
b) Òrgan davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, oposició, cancel·lació, i rectificació: Consorci de Transports de Mallorca, a la seva seu del
carrer Eusebi Estada 35, baixos de Palma (07004).
c) Finalitat del fitxer: gestionar les sol·licituds i les possibles incidències
amb els serveis de transport a la demanda.
d) Persones o col·lectius dels quals es pretén obtenir dades: persones físiques, o els seus representants legals, que vulguin utilitzar els serveis de transport a la demanda.
e) Procediment de recollida: directament de l’interessat
f) Estructura bàsica i tipus de dades:
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i/o cognoms, telèfons
g) Òrgans als quals es pretén cedir les dades i, se s’escau, transferències
de dades que es prevegin a tercers països: no es preveu la cessió de dades
h) Nivell i mesures de seguretat: bàsic, les corresponents a aquest nivell,
segons que estableix el Reial Decret 1720/2007.
i) Sistema de tractament: mixt
Palma, 9 d’octubre de 2009
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23225
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 5 d’octubre de
2009 referent a l’adscripció dels cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) impartits el curs 2008-2009 per entitats privades i associacions empresarials sense finalitat de lucre, centres
educatius privats sostinguts amb fons públics i ajuntaments, als
corresponents centres educatius als efectes de custòdia de documents
Atesa l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de març de 2009
per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 50, ext., de 6 d’abril) preveu, en la disposició addicional tercera, que les entitats que desenvolupin programes de qualificació professional inicial en la modalitat de Taller professional
han de quedar adscrites a un centre públic als efectes de custòdia de les actes
finals, dels expedients acadèmics de l’alumnat i de les acreditacions de les unitats de competència assolides una vegada finalitzat el programa de qualificació
professional inicial. Aquesta adscripció ha de quedar establerta dins la publicació oficial d’autorització de cada programa.
Atesa la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 8 d’octubre de
2008 (BOIB núm. 147, de 18 d’octubre) per la qual es concedeixen les ajudes
econòmiques per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial
(CAPI) per a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials
sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics
per al curs 2008-2009.
Atesa la Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 8 d’octubre de 2008 (BOIB núm. 154, d’1 de novembre) per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per desenvolupar cursos
d’aprenentatge professional inicial (CAPI) per a entitats privades sense finalitat
de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius
privats sostinguts amb fons públics per al curs 2008-2009.
Atesa la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 6 d’octubre de
2008 (BOIB núm. 147, de 18 d’octubre) per la qual es concedeixen les ajudes
econòmiques per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial
(CAPI) per a ajuntaments i entitats locals menors per al curs 2008-2009.
Els cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) són programes de
qualificació professional inicial impartits tant per entitats privades sense ànim
de lucre, associacions empresarials sense ànim de lucre, centres educatius privats sostinguts amb fons públics, com per a ajuntaments i entitats locals menors
mitjançant convocatòria de subvenció.
Les entitats que imparteixen els cursos CAPI s’han d’adscriure a un centre educatiu de referència a l’efecte de custòdia dels documents oficials de
matrícula i d’avaluació dels cursos esmentats, així com a l’efecte d’expedició
del certificat. Les entitats hauran d’expedir el certificat perquè el director o
directora i el secretari o secretària del centre educatiu de referència el signi als
efectes de validesa per sol·licitar a l’Administració laboral de la certificació de
professionalitat.
Atès que les resolucions de concessió de les convocatòries d’ajudes econòmiques per desenvolupar els cursos d’aprenentatge professional inicial
(CAPI) del curs 2008-2009 tant per a entitats privades sense finalitat de lucre
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com per a ajuntaments es publicaren abans d’entrar en vigor l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de març de 2009 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es fa necessari adscriure aquests cursos d’aprenentatge professional inicial realitzats durant el curs 2008-2009 als centres educatius de referència per tal d’acomplir amb el que preveu la disposició addicional tercera de l’esmentada
Ordre.
Per tot això,
RESOLC
Primer
Adscriure les entitats privades sense finalitat de lucre, les associacions empresarials sense finalitat de lucre i els centres educatius privats sostinguts amb fons
públics que han impartit cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) durant el curs 2008-2009 als centres educatius que s’indiquen en l’Annex 1 d’aquesta
Resolució, als efectes de custòdia de les actes finals, dels expedients acadèmics de l’alumnat i de les certificacions acadèmiques assolides una vegada finalitzat el
curs.
Segon
Adscriure els ajuntaments que han impartit cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) durant el curs 2008-2009 als centres educatius que s’indiquen
en l’Annex 2 d’aquesta Resolució, als efectes de custòdia de les actes finals, dels expedients acadèmics de l’alumnat i de les acreditacions de les unitats de competència assolides una vegada finalitzat el curs.
Tercer
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
Interposició de recursos
D’acord amb el que estableix 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,
contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
en el termini de dos mesos des de l’endemà que s’hagi publicat.
Palma, 5 d’octubre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
ANNEX 1
Adscripció dels cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) impartits per entitats a centres educatius.
Curs 2008-2009
ENTITAT
AMADIP
RADIO ECCA FUNDACIÓ
PIMECO
FAPEB
FUNDACIÓ PATRONAT OBRER
DE SANT JOSEP
COL·LEGI LA PURÍSSIMA
GERMANES DE LA CARITAT DE SANT
VICENÇ DE PAÜL. NAÜM. PROJECTE
SOCIOEDUCATIU
PROJECTE JOVE
ASSOCIACIÓ AULA CULTURAL

ASSOCIACIÓ CULTURAL GITANA
FUNDACIÓ IRES
ASINEM
MALLORCA PATRIMONI

CÀRITAS MENORCA
FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB
DICAPACITAT DE MENORCA

PERFILS
Auxiliar de serveis de restauració
Auxiliar de cuina
Auxiliar de jardins, vivers i parcs
Auxiliar de dependent de comerç A
Auxiliar de dependent de comerç B
Auxiliar de tècniques estètiques

Nre. de cursos
2

Centre d’adscripció CAPI
IES Juníper Serra

Població
Palma

1
2

IES Josep Sureda i Blanes
IES Francesc de Borja Moll

Palma
Palma

.........1

IES Francesc de Borja Moll

Palma

Auxiliar de tècniques estètiques
Auxiliar de perruqueria
Auxiliar de cortinatge i complements de decoració

2

IES Francesc de Borja Moll

Palma

1

La Puríssima

Palma

Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica
Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions
Auxiliar de perruqueria
Auxiliar d’oficina
Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtics
Auxiliar de fusteria
Auxiliar de serveis de restauració
Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques
i de telecomunicacions
Auxiliar d’oficina
Auxiliar de muntatge i manteniment de
sistemes microinformàtics
Auxiliar de perruqueria

1
1

IES Son Pacs
IES Son Pacs

Palma
Palma

3

IES Ses Estacions

Palma

1
1
........1

IES Politècnic
IES Na Camel·la
IES Marratxí

Palma
Manacor
Marratxí

........2

IES Pau Casesnoves

Inca

1

IES Cap de Llevant

Maó

1

IES Maria Àngels Cardona

Ciutadella

Auxiliar de cuina

ANNEX 2
Adscripció dels cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) impartits per ajuntaments a centres educatius.
Curs 2008-2009
AJUNTAMENT

PERFIL

Nre. de cursos

Centre d’adscripció CAPI

Població

AJUNTAMENT D’ALARÓ

Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques
i de telecomunicacions
Auxiliar d’oficina
Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica

1

IES Pau Casasnoves

Inca

3

IES Son Ferrer

Calvià

AJUNTAMENT DE CALVIÀ
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Auxiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles
Auxiliar de serveis de restauració

11

1

IES Son Servera

Son Servera

Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de
telecomunicacions

1

IES Baltasar Porcel

Andratx

Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica
Auxiliar de floristeria
Auxiliar de cuina

3

IES Xarc

Santa
Eulària des
Riu

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI
DE PORTMANY

Auxiliar de cuina

1

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Auxiliar de dependent de comerç

1

IES Quartó
Portmany
IES M. Àngels Cardona

Sant Antoni de
Portmany
Ciutadella

AJUNTAMENT D’ANDRATX
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA
DES RIU

—o—
Num. 23226
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 6 d’octubre de 2009 per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2009-2010
La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de maig de 2009 convoca ajudes econòmiques cofinançades al 50% pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears pel període 2007-2013 per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) per a entitats privades
sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2009-2010 (BOIB núm.
75, de 23 de maig).
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de març de 2009 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 50 ext., de 6 d’abril) preveu en la Disposició addicional tercera que les entitats que desenvolupin programes de qualificació professional inicial en la modalitat de Taller professional han de quedar adscrites a un centre públic a efectes de custòdia de les actes finals, dels expedients
acadèmics de l’alumnat i de les acreditacions de les unitats de competència assolides una vegada finalitzat el programa de qualificació professional inicial. Aquesta
adscripció ha de quedar establerta dins la publicació oficial d’autorització de cada programa.
Segons el punt 12 de l’ esmentada convocatòria, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent,
RESOLC
Primer
Concedir les ajudes econòmiques a les entitats privades sense finalitat de lucre, a les associacions empresarials sense finalitat de lucre i als centres educatius
privats sostinguts amb fons públics que han sol·licitat ajudes per al desenvolupament de cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI). Aquestes entitats s’esmenten en l’Annex 1 d’aquesta Resolució, amb indicació de les quanties íntegres detallades.
Segon
Denegar, per manca de romanent, les ajudes econòmiques a les entitats privades sense finalitat de lucre, a les associacions empresarials sense finalitat de lucre
i als centres educatius privats sostinguts amb fons públics que les han sol·licitat per al desenvolupament de cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI).
Aquestes entitats s’esmenten en l’Annex 2 d’aquesta Resolució, amb indicació de les quanties íntegres detallades.
Tercer
1. Autoritzar les ajudes econòmiques amb càrrec a la partida pressupostària 13901/421G01/48000/00/19112 corresponent als pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009 i per a l’any 2010.
Partida pressupostària 13901/421G01/48000/00/19112: 1.049.435,17 euros
Any 2009: 524.717,58 euros
Any 2010: 524.717,59 euros
2. Fer efectiu el pagament de l’ajuda econòmica en els terminis i les quantitats que indica el punt 14 de la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de
19 de maig de 2009 un cop presentada la sol·licitud de bestreta (Annex 3, Model de sol·licitud de bestreta) i la documentació requerida en els punts 14, 15 i 16 de
la Resolució. A la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent (http://www.formacioprofessional.caib.es) s’hi troba el
model de l’Annex 2.
3. La bestreta s’ha de sol·licitar en el termini màxim de 30 dies des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
4. Aquest pagament queda condicionat al que s’estableix en els punts 12.2, 12.3, 14, 15 i 16 de la Resolució de convocatòria.
5. L’entitat beneficiària ha de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, en el termini de dos mesos després de l’acabament de l’activitat formativa, la memòria pedagògica del curs d’acord amb l’article 17 de la Resolució de convocatòria.
Quart
El beneficiari queda eximit de la presentació d’aval amb relació a les quantitats bestretes d’acord amb el que disposa la lletra b de l’apartat 3 de l’article 25
del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Cinquè
L’entitat beneficiària ha de complir les obligacions que s’estableixen en el punt 19 de la Resolució de convocatòria.
Sisè
Són causes de revocació de l’ajuda atorgada:
a) L’incompliment de les condicions generals dels cursos.
b) No haver començat el curs en les dates indicades, sense autorització.

