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La DGFP tramet als centres les respostes a les sol·licituds
d’exempció de fer la part específica de la prova
15
Publicació de la llista definitiva de persones admeses
i de les exempcions que tenen
17
Publicació de la relació d’estris necessaris
per fer la prova (si s’escau)
21
Reclamacions contra la denegació d’exempció de fer
la part específica. S’han d’adreçar a la directora
general d’FP.
15.4
Tramesa individualitzada de les respostes contra
aquestes reclamacions
15.4
PROVA
20
Correcció de la prova
Llista provisional de persones aptes i de persones
no aptes
28.2
Reclamacions contra la llista provisional
29
Revisions de proves (si és necessari)
29.4
Publicació de la llista definitiva de persones aptes
i no aptes
30.2
Lliurament dels certificats d’aptitud i de la
documentació justificativa del temps treballat
31
Tramesa de la còpia de les actes de les proves a
la DGFP
27
Termini per presentar recurs d’alçada davant la
directora general de Formació Professional (persones
que no estiguin conformes amb el resultat de la prova) 29.5

Sol·licitud de plaça en els cicles de grau superior
pel torn d’accés mitjançant prova

Num. 22

com a màxim, 10 d’abril
com a màxim, 10 d’abril
10 d’abril

11,12 i 24 d’abril
com a màxim, 2 de maig
9 de maig
10 a 12 de maig
15 de maig
15, 16 i 17 de maig
18 de maig
19 de maig
Des de 19 de maig
Màxim, 24 de maig

un mes
des de la publicació
de la llista definitiva
(enguany fins 19 de juny)
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 2256
Correcció d’errors de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el
Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu
Consell Regulador i del seu Òrgan de Control
Atès que s’ha advertit una errada en la publicació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, per la qual s’aprova el
Reglament de la denominació d’origen Binissalem, el seu Consell Regulador i
el seu Òrgan de Control, núm. edicte 20843 (BOIB núm. 177 de 24-11-2005),
es procedeix a efectuar l’oportuna rectificació.
A l’Article 38, Composició i regim jurídic
On diu:
‘1. L’Òrgan de Control de la denominació d’origen Binissalem, compost
per un Comitè de Certificació i per un Comitè de Qualificació, és un òrgan desconcentrat del Consell Regulador, sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte d’aquest Consell Regulador, sota la tutela de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. D’acord amb l’article 27.b) de la Llei 24/2003, de 10 de
juliol, de la vinya i del vi, i amb les prescripcions d’aquest Reglament, té atribucions en matèria de control i de certificació de la denominació d’origen
Binissalem.
Ha de dir:
‘1. L’Òrgan de Control de la denominació d’origen Binissalem, compost
per un Comitè de Certificació i per un Comitè de Qualificació, és un òrgan desconcentrat del Consell Regulador, sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte d’aquest Consell Regulador, sota la tutela de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. D’acord amb l’article 27.1.a) de la Llei 24/2003, de 10 de
juliol, de la vinya i del vi, i amb les prescripcions d’aquest Reglament, té atribucions en matèria de control i de certificació de la denominació d’origen
Binissalem.
Palma, 6 de febrer de 2006
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—

14-02-2006
Num. 2590
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 13 de febrer de
2006, d’aplicació del Decret 9/2006, de 10 de febrer, d’encomanda de gestió en matèria de foment, inversions i actuacions en els
sectors agrari i pesquer de les Illes Balears

L’article 1 del Decret 9/2006, de 10 de febrer, d’encomanda de gestió en
matèria de foment, inversions i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les
Illes Balears preveu que mitjançant Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
s’estableixi la relació d’actuacions, inversions i línies d’ajuda que podran ser
encomanades a les empreses públiques SEMILLA i IBABSA.
Per tot això, a proposta del secretari general, dict la següent
ORDRE
Article únic
1. De conformitat amb l’article 1 del Decret 9/2006, de 10 de febrer, d’encomanda de gestió de foment, inversions i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears, s’encomana a SEMILLA la realització de les actuacions que es relacionen a continuació.
a) Les actuacions i inversions següents:
immobilitzat material i immaterial
participació en empreses estratègiques
cursos i ensenyança
estudis i treballs tècnics
laboratori de sanitat vegetal
actuacions d’experimentació agrària
cursos de formació nauticopesquera
actuacions en matèria de pesca
assistències tècniques per a redacció projectes
b) La gestió, la tramitació i el pagament de la línia d’ajuda que convocarà el FOGAIBA relativa a la millora de l’alimentació del bestiar lleter i el manteniment dels aqüífers de Campos-ses Salines, Pla de Sant Jordi i altres.
c) El pagament de la línia d’ajuda convocada mitjançant la Resolució de
la consellera d’Agricultura i Pesca de 25 de juliol de 2005, relativa a actuacions
en camins rurals dels municipis de les Illes Balears, la qual podrà ser modificada i ampliada pel FOGAIBA.
d) La gestió, la tramitació i el pagament de:
campanyes de productes fitosanitaris
campanyes de llavors certificades
convenis amb el Consell Regulador de l’Agricultura Ecològica
conveni amb UCABAL
convenis per a la prevenció d’espècies vegetals.
2. L’import total de les actuacions encarregades a SEMILLA, assenyalades a l’apartat anterior, és de 8.000.000,00 euros (vuit milions d’euros), el finançament dels quals s’efectuarà en la forma establerta a l’article 2 del Decret
9/2006, de 10 de febrer, d’encomanda de gestió en matèria de foment, inversions
i actuacions en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears.
3. Les encomandes de gestió previstes en els apartats anteriors es formalitzaran a través dels convenis corresponents.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 13 de febrer de 2006
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 2202
Ordre de dia 23 de gener de 2006, de la consellera de Salut i
Consum, per la qual es modifica l’Ordre de dia 7 de maig de
2004, per la qual es regula la Comissió Institucional de Salut
Mental de les Illes Balears i el Comitè Tècnic Assessor de Salut
Mental de les Illes Balears
A l’Ordre de 7 de maig de 2004, de la consellera de Salut i Consum, es
regula la Comissió Institucional de Salut Mental de les Illes Balears i el Comitè

