
oficial en vigor acreditatiu de la identitat i del domicili. En cas contrari, l’aspi-
rant no serà admès a les proves i no podrà realitzar-les. Es recomana, així
mateix, que hi concorrin proveïts del justificant de pagament de la taxa per drets
d’examen i, si escau, de la còpia de la sol·licitud d’admissió.

Per a la realització correcta dels exercicis corresponents, els aspirants han
de dur llapis, bolígraf i goma d’esborrar.

Setena
Llista d’aspirants declarats aptes i termini de reclamacions

Una vegada acabades les proves i corregits tots els exercicis, el tribunal ha
de fer pública, en el tauler d’anuncis de la Direcció General de Mobilitat i dels
consells insulars d’Eivissa i Formentera, la relació provisional d’aspirants aptes.

Els aspirants no inclosos en aquesta llista disposaran d’un termini de deu
dies hàbils per presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Un cop resoltes aquestes reclamacions, el tribunal ha d’elevar la proposta
de llista definitiva d’aspirants aptes a la Direcció General de Mobilitat, que ha
de dictar una resolució en què els declara aptes i l’ha de publicar en el tauler d’a-
nuncis de la Direcció General i en els consells insulars d’Eivissa i Formentera.

Vuitena
Presentació de documents

En el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publi-
cació de les llistes definitives d’aprovats en el tauler d’anuncis de la Direcció
General de Mobilitat (carrer d’Eusebi Estada, núm. 28, de Palma) i dels consells
insulars d’Eivissa i Formentera, els aspirants inclosos han de presentar a la
Direcció General o als consells insulars d’Eivissa i Formentera els documents
següents:

- El document nacional d’identitat en vigor en què figuri el domicili a les
illes de Mallorca, Eivissa o Formentera.

- Si escau, el certificat d’empadronament que acredita que l’aspirant ha
tengut el domicili a les illes de Mallorca, Eivissa o Formentera almenys durant
cent vuitanta-cinc dies naturals el darrer any, comptadors des de l’acabament del
termini de presentació de sol·licituds.

- Si escau, el certificat d’empadronament que acredita que l’aspirant ha
tengut el domicili a les illes de Mallorca, Eivissa o Formentera i el document
que acredita que l’aspirant s’ha vist obligat per raons familiars o professionals a
canviar la residència a una de les tres illes.

Aquells que no presentin la documentació dins del termini fixat o si des-
prés d’examinar-la es dedueix que no compleixen els requeriments assenyalats
a la base segona de la convocatòria quedaran exclosos de la relació d’aptes i
quedaran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en
què hagin incorregut per falsedat a la sol·licitud inicial.

Article 4
Vigència de la normativa de transports i d’altres matèries relacionades

amb el contingut dels exàmens

La normativa que s’ha de considerar en el desenvolupament dels exàmens
és la vigent en la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.

Disposició final primera
Entrada en vigor

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de gener de 2009

El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

ANNEX 1
Sol·licitud d’admissió a l’examen

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A L’EXAMEN PER A L’OBTENCIÓ DEL
CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ACREDITATIU DE LA
QUALIFICACIÓ INICIAL (registre)

Gestoria:

SOL·LICITANT
Nom i llinatges:………………………………….
DNI:……………………….Nacionalitat:………………
Data de naixement:………………….Lloc de naixement:……………
Adreça:………………………….
Localitat:………………………Codi postal: ……………………
Municipi:…………………………………..

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon 1:………………………..Telèfon 2:…………………..
Adreça electrònica:…………………………

CONVOCATÒRIA A QUÈ US PRESENTAU:
(   ) Febrer (   )Agost
(   ) Abril (   ) Octubre
(   ) Juny (   ) Desembre

ILLA EN QUÈ US PRESENTAU:
(   ) Mallorca              (   ) Eivissa              (   ) Formentera

PROVES A QUÈ US PRESENTAU:
Qualificació inicial de viatgers  (   )  Modalitat accelerada

(   )  Modalitat ordinària
Qualificació inicial de mercaderies (   )  Modalitat accelerada

(   )  Modalitat ordinària
(   )  Ampliació a qualificació inicial de viatgers
(   )  Ampliació a qualificació inicial de mercaderies

DOCUMENTS ADJUNTS:
(   ) Fotocòpia del document nacional d’identitat, permís de conducció o pass-
aport vigent.
(   ) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.
(   ) Certificat d’empadronament (si la residència no coincideix amb la que
indica el DNI).
(   ) Certificat expedit pel centre de formació acreditatiu d’haver seguit amb
aprofitament la formació teòrica i pràctica exigida.
(   ) Altres: 

Palma, ………………. d ………….de …………..
Segell i/o signatura del representant

Destinació: DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 1508

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 21 de gener
de 2009, de cessament i nomenament de nous membres, titulars
i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

D’acord amb l’escrit rebut de la Confederació de Federacions i
Associacions de Famílies d’Alumnes de l’Escola Catòlica de les Illes Balears
(CONFAECIB), en relació al nomenament de nous membres, titulars i suplents,
del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució dels anteriors membres
representants de l’esmentada  organització. 

En base a la  proposta de substitució de representants,  titulars i suplents,
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 21 de gener de
2009,  d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’orga-
nització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent: 

ORDRE

Article 1. 
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les perso-

nes que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup b: Representants dels pares o mares d’alumnes.
En representació de la Confederació de Federacions i Associacions de

Famílies d’Alumnes de l’Escola Catòlica de les Illes Balears (CONFAECIB).
- Titular Maria de las Nieves Torrens Sánchez
- Suplent Francisco Ruiz Salazar
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Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones

que a continuació es relacionen:
Grup b: Representants dels pares o mares d’alumnes.
En representació de la Confederació de Federacions i Associacions de

Famílies d’Alumnes de l’Escola Catòlica de les Illes Balears (CONFAECIB).
- Titular Javier Blas Guasp
- Suplent Maria Concepción Moragues de Oleza

Article 3. 
La durada dels seus nomenaments serà la corresponent a la dels membres

del Consell Escolar de les Illes Balears substituïts.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 de gener de 2009

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

— o —

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ

Num. 1591
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració de 14 de gener de 2009  de suspensió de nous ajuts
referent a la concessió de subvencions destinades a entitats sense
ànim de lucre per desenvolupar programes en matèria d’acció
social (modalitat B) corresponent a l’exercici de l’any 2008

Fets

1.La Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
d’11 d’abril de 2008 va aprovar la convocatòria d’ajuts destinats a entitats sense
ànim de lucre per desenvolupar programes d’acció social orientats a proporcio-
nar els mitjans de prevenció, informació, atenció i ajuda a les persones que els
necessitin a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat,
corresponents a l’exercici de l’any 2008 (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 52, de 17 d’abril de 2008). 

2.El punt 9.2 de la convocatòria, en relació amb la modalitat B dels ajusts
esmentats, estableix: ‘Les sol·licituds de subvenció es resoldran individualment,
encara que no hagi acabat el termini de presentació, per ordre de registre’.

3.El punt 5.3 de la convocatòria disposa: ‘En el cas que l’import global de
les sol·licituds presentades en una modalitat sigui inferior a l’establert inicial-
ment, el romanent ha d’incrementar l’import assignat a l’altre modalitat’.

4.El punt 5.4 de la convocatòria estableix que ‘si s’exhaureix el crèdit
assignat a la convocatòria per a la modalitat B abans que acabi el termini de pre-
sentació de sol·licituds, s’ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant
una resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, deguda-
ment publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears’.

5.El 10 de novembre de 2008, la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració va resoldre aprovar una redistribució dels crèdits inicials, d’acord
amb el punt 5.3 de la convocatòria. Mitjançant aquesta resolució, es va ampliar
en 32.182,66 €, el crèdit assignat a la modalitat B.

6.En data 15 desembre de 2008 s’ha exhaurit el crèdit total assignat a la
modalitat B (el crèdit inicial de 700.000 €, més 32.182,66 € provinents del
romanent de la modalitat A, partida pressupostària 24401.313D01.48000.00).

7. D’acord amb el que disposa el punt 9.2 de la convocatòria per a la
modalitat B i la proposta del director general d’Atenció a la Dependència de 12
de gener de 2009, s’ha de resoldre la suspensió de nous ajuts.

Fonaments de dret

1.La Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-

tracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril). 

3.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions.

4.El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

5.L’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de
2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions de la
Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre), modifi-
cada per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005
(BOIB núm. 48, de 26 de març).

6.La Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
d’11 d’abril de 2008, per la qual es regulen els ajuts per dur a terme projectes
per desenvolupar projectes en matèria d’acció social corresponents a l’exercici
de l’any 2008, i se n’estableix la convocatòria (BOIB núm. 52, de 17 d’abril).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Suspendre la concessió de nous ajuts per als projectes de la modalitat B
dels ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar programes
d’acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació,
atenció i ajuda a les persones que els necessitin a causa de les seves dificultats
de desenvolupament en la societat, corresponents a l’exercici de l’any 2008, atès
que se n’ha exhaurit el crèdit pressupostari.

2.Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per
complir el punt 5.4. de la Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració d’11 d’abril de 2008, de la qual porta causa.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà que de l’endemà que s’hagi publi-
cat, 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
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
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat, d’a-
cord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Palma, 14 de gener de 2009

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració 
Josefina Santiago Rodríguez

— o —

Num. 1794
Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 30 de
gener de 2009 per la qual es prorroga el termini de presentació
de les sol·licituds i obres per participar en el IX concurs de foto-
grafia ‘Dones fotografien dones’ per a l’any 2009

El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions, té per objecte determinar el règim jurídic de les
subvencions, l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració
de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen. En conse-
qüència, té la consideració de subvenció qualsevol recurs públic avaluable eco-
nòmicament que du a terme l’Administració a favor d’una persona física o jurí-
dica, pública o privada, que s’afecta a la realització d’una activitat d’utilitat
pública o d’interès social, o a la consecució d’una finalitat pública.
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