
taulers d’anuncis dels centres esmentats en la base 3, així com en la pàgina web
de la conselleria de Turisme i Esports. 

Els candidats examinats disposaran de 5 dies hàbils, comptadors a partir
de l’endemà de la publicació de les qualificacions provisionals de la convocatò-
ria de què es tracte, per a sol.licitar la revisió de l’examen pel tribunal o pre-
sentar les al.legacions que considerin oportunes.

Les sol.licituds de revisió de l’examen estaran degudament motivades, es
faran per la persona que ha realitzat l’examen i es dirigiran al president del tri-
bunal. En la sol.licitud es farà constar el nom i cognoms de la persona que s’ha
examinat, el DNI, l’adreça i el número de telèfon/fax, l’examen i/o assignatura
de què es tracte, i la data de la convocatòria.

Ateses i resoltes les al.legacions i revisions d’exàmens, el tribunal proce-
dirà a publicar els llistats de les qualificacions definitives en els taulers d’anun-
cis dels centres esmentats en la base 3, així com en la pàgina web de la conse-
lleria de Turisme i Esports. 

Contra les qualificacions definitives podrà interposar-se recurs d’alçada
en el termini d’un mes davant el conseller de Turisme i Esports, segons el que
estableix l’article 114 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú.

ANNEX 2
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LES PROVES TEÒRIQUES
PER A L’OBTENCIÓ DE TITULACIONS PER AL GOVERN D’EM-

BARCACIONS D’ESBARJO

Llinatges: _______________________________________ Nom: _________________
DNI/NIE: ________________ Data de naixement (dd/mm/aaaa): _________________
Adreça: _______________________________________________________________
Població: ______________ Codi Postal: ________________Telèfon: ______________

Que vull examinar-me per obtenir la titulació de: (marc amb una X la titulació triada):

(   ) Patró per a navegació bàsica (   ) Patró de moto nàutica

(   ) Patró de iot (   ) Patró d’embarcació d’esbarjo 

(   ) Capità de iot

Localitat de l’examen: ____________________________________________________
Sol.licit que se’m permeti participar en aquesta convocatòria.
Lloc, data i signatura

Documentació aportada:
(   ) Fotocòpia del DNI vigent per als espanyols, i el certificat de NIE o, si s’escau, la tar-
geta de residència vigent per als estrangers.
(   ) Resguard dels ingressos de dret d’examen
(   ) Autorització del pare, mare o tutor del menor d’edat que hagi fet els 16 anys
(  )Original i fotocòpia del títol o targeta immediat inferior en el cas que sol·liciti l’exam-
en de patró de iot o capità de iot
(   ) Resolució de convalidació de ___________________________________________

Finalitzat el termini d’inscripció s’han de consultar les llistes provisionals i definitives
d’admesos en aquesta Direcció General o a través d’Internet, www.caib.es (Conselleria
de Turisme i Esports- Direcció General de Ports i Aeroports).

TRIBUNAL PER A L’OBTENCIÓ DE TITULACIONS PER AL GOVERN D’EMBAR-
CACIONS D’ESBARJO

— o —

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 1154

Instrucció 3/2012, de 19 de gener, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, sobre la percepció del complement
d’incapacitat temporal en els casos de malaltia comuna i d’acci-
dent no laboral

Antecedents

1.Els ajuts per acció social del personal estatutari i del personal amb una
relació laboral especial de residència del Servei de Salut de les Illes Balears
s’estableixen en l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005 (BOIB
núm. 83/2005, de 31 de maig), modificat per l’Acord de 12 de desembre de

2008 (BOIB núm. 178/2008, de 20 de desembre).

2.L’apartat 14 de l’Acord esmentat regula un conjunt de millores a l’acció
protectora de la Seguretat Social per als supòsits de malaltia comuna o accident
no laboral, accident de treball, baixa maternal o risc durant l’embaràs:

14.1.Durant els processos d’incapacitat transitòria per accident de treball,
per malaltia professional, per baixa maternal o per baixa a causa de risc durant
l’embaràs, el Servei de Salut de les Illes Balears ha de complementar les pres-
tacions econòmiques que els treballadors afectats rebin de la Seguretat Social
fins a assolir el 100 % del total de la seva retribució en jornada ordinària.
Aquest complement s’ha d’abonar a partir del primer dia fins que es compleixi
el termini legal (incloses les pròrrogues i el efectes assimilats) per incapacitat
transitòria com a màxim.

14.2.Durant els processos d’incapacitat transitòria per malaltia comuna o
accident no laboral no prevists en el paràgraf anterior, el Servei de Salut de les
Illes Balears ha de complementar les prestacions econòmiques que els treballa-
dors afectats rebin de la Seguretat Social fins a assolir el 100 % del total de la
seva retribució, exceptuant les quantitats percebudes en concepte d’atenció con-
tinuada i també les percebudes en concepte de productivitat variable. Aquest
complement s’ha de percebre des del primer dia de baixa fins al màxim legal
(incloses les pròrrogues i els efectes assimilats) per incapacitat transitòria.

3.La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, suspèn parcialment l’apli-
cació de l’apartat 14.2 d’aquest Acord, de tal manera que en els supòsits d’in-
capacitat transitòria derivada d’una malaltia comuna o accident no laboral no és
procedent complementar les prestacions econòmiques que l’empleat percep de
la Seguretat Social. No obstant això, s’estableixen diverses excepcions en les
quals l’empleat sí que té dret a la millora de l’acció protectora. Concretament,
l’apartat tercer de la disposició addicional sisena d’aquesta Llei estableix el
següent:

3.D’acord amb el que disposen l’article 38.10 de la Llei 7/2007 i aquesta
disposició addicional, se suspèn durant l’any 2012 l’aplicació de l’apartat 14.2
de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, d’aprova-
ció de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004, sobre
l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en
l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut, publicat en el BOIB núm. 83, de 31 de
maig. 

Això no obstant, se n’exceptuen els processos que requereixen interven-
ció quirúrgica o hospitalització, així com aquells derivats de malalties oncolò-
giques, psíquiques o neurològiques greus, cardíaques, sistèmiques i les infecto-
contagioses que suposin un perill per als pacients i per a la resta de personal, així
com també les nosocomials (TBC). 

En conseqüència, durant els processos d’incapacitat transitòria per malal-
tia comuna o accident no laboral el Servei de Salut de les Illes Balears, llevat
dels supòsits relacionats al paràgraf anterior, no complementarà les prestacions
econòmiques que els empleats afectats rebin de la Seguretat Social.

4.El complement d’incapacitat temporal s’abona per mitjà de la nòmina
de cada empleat. Els gerents territorials tenen delegada la competència tant per
reconèixer les prestacions d’acció social com per tramitar i gestionar la nòmina.
En el cas del personal adscrit als Serveis Centrals, aquestes competències estan
delegades en el secretari general.

5.A l’empara d’aquesta normativa, aquesta instrucció estableix els criteris
d’actuació amb relació al procediment per reconèixer el dret a percebre el com-
plement d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral als
empleats inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Acord que estiguin afectats per
alguna de les patologies esmentades damunt.

Per tot això, d’acord amb l’article 21 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i exercint les funcions que m’atribueix l’article 12 (apartats c i u) del Decret
39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els estatuts de l’ens públic Servei de
Salut de les Illes Balears, dict la següent

Instrucció

1.Objecte i àmbit d’aplicació

1.1.Aquesta instrucció estableix els criteris d’actuació amb relació al pro-
cediment per reconèixer el dret a percebre el complement d’incapacitat tempo-
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ral en els supòsits de malaltia comuna o accident no laboral.
1.2.Aquesta instrucció afecta el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de

l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, esmentat en el punt 1 de
l’apartat ‘Antecedents’.

2.Complement d’incapacitat temporal

2.1.Com a regla general, durant els processos d’incapacitat transitòria per
malaltia comuna o accident no laboral, el Servei de Salut no complementarà les
prestacions econòmiques que els empleats afectats rebin de la Seguretat Social.

2.2.No obstant això anterior, tenen dret a sol·licitar el reconeixement d’a-
quest complement els empleats afectats per processos que requereixen interven-
ció quirúrgica o hospitalització i per processos derivats de malalties oncològi-
ques, psíquiques o neurològiques greus, cardíaques, sistèmiques o les malalties
infectocontagioses que suposin un perill per als pacients i per a la resta del per-
sonal, i també de malalties nosocomials (TBC).

2.3.Durant els processos d’incapacitat temporal per accident de treball,
malaltia professional, baixa maternal o paternal, o per risc durant l’embaràs i la
lactància, es completaran les prestacions de la Seguretat Social de conformitat
amb el que estableix l’apartat 14.1 de l’Acord d’acció social, sense tramitar el
procediment que es detalla en els apartats següents, ja que aquest precepte no ha
estat suspès per la Llei 9/2011.

3.Procediment per sol·licitar la percepció del complement d’incapacitat
temporal per malaltia comuna o accident no laboral

El procediment per sol·licitar la percepció del complement per malaltia
comuna o accident no laboral s’ha de tramitar d’acord amb el que disposen els
apartats següents. Supletòriament hi és aplicable el títol VI de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

4.Iniciació

4.1.Els empleats que vulguin sol·licitar el complement d’incapacitat tem-
poral han de presentar una sol·licitud segons el model que s’adjunta a aquesta
instrucció com a annex. Les unitats de recursos humans dels Serveis Centrals i
de les gerències territorials han de tenir models de sol·licitud a disposició dels
empleats.

4.2.La sol·licitud s’ha d’adreçar al gerent territorial corresponent. En el
cas del personal adscrit als Serveis Centrals, la sol·licitud s’ha d’adreçar al
secretari general.

4.3.A fi d’agilitar la gestió de tràmits, la sol·licitud s’ha de presentar pre-
ferentment a la unitat de recursos humans del centre on l’empleat presti servei,
sense perjudici de fer-ho d’alguna de les maneres que preveu l’article 38 de la
Llei 30/1992.

4.4.A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a)Fotocòpia simple del comunicat de baixa per malaltia comuna o acci-

dent no laboral.
b)Original o fotocòpia simple de la documentació que acrediti que l’em-

pleat està en algun dels supòsits que s’estableixen en l’apartat 2.2 d’aquesta
Instrucció.

4.5.Per garantir la confidencialitat de les dades sobre la salut, la persona
interessada ha de presentar la documentació dins d’un sobre tancat, amb la
sol·licitud grapada a l’exterior. El personal de la unitat de recursos humans que
gestioni les sol·licituds no ha de tenir accés a la documentació adjunta.

4.6.La sol·licitud s’ha de presentar, com a regla general, juntament amb el
comunicat de baixa en el termini dels tres dies següents a la data en què aquest
s’hagi expedit, d’acord amb la normativa sobre la seguretat social. Si no és pos-
sible presentar-lo en aquest termini, s’ha d’aportar tan aviat com sigui possible.

4.7.El personal que estigui en la situació d’incapacitat temporal per malal-
tia comuna o accident no laboral en la data de publicació d’aquesta instrucció i
vulgui sol·licitar la percepció del complement ha de presentar també la sol·lici-
tud en el termini dels tres dies següents a la data d’expedició del primer comu-
nicat de confirmació. Si no és possible presentar-lo en aquest termini, l’ha d’a-
portar tan aviat com sigui possible.

4.8.Les unitats de recursos humans han de remetre als Serveis Centrals les
sol·licituds i els sobres amb la documentació adjunta.

5.Instrucció del procediment

5.1.Els professionals assistencials designats pels Serveis Centrals han d’a-
nalitzar les sol·licituds i la documentació adjunta i emetre’n una proposta de
resolució estimatòria o desestimatòria.

5.2.Aquesta proposta de resolució no ha de contenir referències al diag-
nòstic de l’empleat ni dades sobre el seu estat de salut: només ha de determinar
si, després d’haver analitzat la documentació aportada per la persona interessa-

da, és procedent o no abonar-li el complement d’incapacitat temporal.
5.3.La proposta de resolució de cada sol·licitud ha de ser remesa a la uni-

tat de recursos humans de la gerència corresponent. A fi d’agilitar la tramitació
del procediment, la proposta s’ha d’enviar escanejada i a través de mitjans tele-
màtics, sense perjudici d’enviar-hi posteriorment el document original pels mit-
jans ordinaris.

6.Acabament

6.1.En virtut de les delegacions de competències efectuades per mitjà de
la Resolució de la consellera d’Interior de 31 de març de 2008 (BOIB núm.
47/2008, de 8 d’abril; correcció d’errors en el BOIB núm. 60/2008, de 3 de
maig) i la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 9 d’abril de 2008 (BOIB núm. 48/2008, de 10 d’abril; correcció d’errors en
el BOIB núm. 62/2008, de 6 de maig), els òrgans competents per reconèixer el
dret a percebre el complement d’incapacitat temporal són els següents:

a)Respecte al personal adscrit als Serveis Centrals, el secretari general del
Servei de Salut.

b)Respecte al personal adscrit a les gerències territorials, el gerent res-
pectiu.

6.2.En els casos en què la proposta de resolució sigui estimatòria, les uni-
tats de recursos humans han de complementar les prestacions d’incapacitat tem-
poral en la nòmina corresponent.

6.3.Quan la proposta de resolució sigui desestimatòria, els òrgans compe-
tents han d’emetre una resolució sobre la denegació del dret de percebre el com-
plement d’incapacitat temporal, que s’ha de notificar a la persona interessada
indicant-li els recursos o a les reclamacions que sigui procedent interposar-hi en
contra, els òrgans davant dels quals s’han d’interposar i els terminis per fer-ho.

6.4.En el supòsit que l’òrgan competent no dicti una resolució expressa en
el termini establert, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada, d’acord amb la
disposició addicional vuitena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6.5.En els casos en què les gerències rebin una proposta de resolució esti-
matòria una vegada efectuat el tancament de la nòmina del mes corresponent,
s’ha de regularitzar en la nòmina del mes següent.

7.Confidencialitat i sigil professional

7.1.El procediment s’ha de tramitar de conformitat amb la normativa
sobre protecció de dades de caràcter personal.

7.2.Tots els empleats que intervenguin en la tramitació estan subjectes al
deure de secret.

8.Efecte

Aquesta instrucció té efecte a partir de l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i mentre sigui vigent la suspensió de
l’apartat 14.2 de l’Acord d’acció social esmentat en el punt 1 de l’apartat
‘Antecedents’.

Palma, 19 de gener de 2012

El director general
Juan José Bestard Perelló

Annex
Model de sol·licitud del complement d’incapacitat temporal per malaltia

comuna o accident no laboral

Sol·licitant

Nom i llinatges: _________________________________________________________

Gerència de destinació: ___________________________________________________

Núm. del document d’identitat: ____________________________________________

Adreça de notificació: ____________________________________________________

Localitat: _________________Codi postal: ___________ Municipi: _______________

Telèfon: ______________________ Fax: _____________________

Adreça electrònica: ______________________________________________________

Dades de la persona representant

En representació de: _____________________________________________________

Nom i llinatges: _________________________________________________________

Núm. del document d’identitat: ____________________________________________
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EXPÒS:

1.Que estic en la situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no labo-

ral.

2.Que estic en alguna de les situacions previstes en el paràgraf segon de l’apartat tercer de

la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts gen-

erals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.

SOL·LICIT:

Percebre el complement d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral

previst en l’article 14.1 de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005 (BOIB

núm. 83/2005, de 31 de maig), modificat per l’Acord de 12 de desembre de 2008 (BOIB

núm. 178/2008, de 20 de desembre).

, d  de 20

[rúbrica]

GERÈNCIA TERRITORIAL / SECRETARIA GENERAL DEL SERVEI DE SALUT*

*Eliminau-ne allò que no hi escaigui.

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI

Num. 1238
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de gener de 2012 per la
qual es modifica i es dóna compliment a la Resolució de la pre-
sidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 8 de maig de 2009, de convocatòria d’a-
judes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes

A la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 8 de maig de 2009, publicada en el BOIB
núm. 70, de 14 de maig de 2009, es va aprovar la convocatòria de les ajudes per
a la reestructuració i la reconversió de vinyes. Aquesta Resolució es va modifi-
car mitjançant Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 9 de març de 2010,
publicada en el BOIB núm. 41, de 13 de març de 2010, i es va complementar
mitjançant Resolució del president del FOGAIBA de 15 de març de 2011, publi-
cada en el BOIB núm. 43, de 24 de març.

A la Resolució esmentada es convocaven les ajudes previstes en el Reial
decret 244/2009, de 27 de febrer, per a l’aplicació de les mesures del programa
de suport al sector vitivinícola espanyol, publicat en el BOE núm. 51, de 28 de
febrer de 2009.

En aquest sentit, la Resolució de la presidenta del FOGAIBA, de 8 de
maig esmentada, fixa la subvenció que han de percebre els beneficiaris com a
pèrdua d’ingressos en funció del valor mitjà del raïm de les tres darreres cam-
panyes; i a l’apartat sisè, punt 2, es preveu que anualment es publicarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears l’import corresponent a la compensació pre-
vista per a cada campanya. 

D’altra part, com que el 31 de juliol de 2013 és el termini per a realitzar
les actuacions subvencionables i que aquest pot no ser suficient, es modifica la
convocatòria de manera que puguin ser subvencionables actuacions realitzades
abans de l’aprovació del pla.

També s’ha detectat un error en la redacció de la convocatòria publicada
que ha de ser corregit.

Per tot això, en virtut de les competències que tenc atribuïdes i a propos-
ta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
S’afegeix un segon paràgraf al punt 2 de l’apartat cinquè de la Resolució

de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de
8 de maig de 2009, publicada en el BOIB núm. 70, de 14 de maig de 2009, de
convocatòria de les ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, que
queda redactat de la següent manera:

‘2. Únicament seran subvencionables les actuacions objecte d’ajuda que

no hagin estat iniciades abans de l’aprovació del pla i, en tot cas, mai abans de
la data de la visita prèvia de comprovació de no inici d’aquestes actuacions, la
qual serà efectuada una vegada presentada la corresponent sol·licitud d’ajuda. 

Excepcionalment, i una vegada presentat el pla juntament amb la sol·lici-
tud d’ajuda,  els possibles beneficiaris de les ajudes podran sol·licitar una ins-
pecció prèvia a l’aprovació del pla. En aquest cas, les actuacions subvenciona-
bles podran ser les iniciades abans de l’aprovació del pla, però quedaran condi-
cionades a la seva posterior aprovació.’

Segon
S’amplia, per a l’any 2012, el termini de presentació de sol·licituds fixat

en el punt 1 de l’apartat setè de la Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 8 de maig de 2009, publica-
da en el BOIB núm. 70, de 14 de maig de 2009, de convocatòria de les ajudes
per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, que serà des de la data de
publicació d’aquesta Resolució en el BOIB fins al 30 d’abril de 2012.

Tercer
Modificar el punt 4 de l’apartat setè de la Resolució de la presidenta del

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 8 de maig de 2009,
publicada en el BOIB núm. 70, de 14 de maig de 2009, de convocatòria de les
ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, que queda redactat de
la següent manera:

‘4. En el mateix termini previst en el punt 1 anterior, es podran presentar
sol·licituds de modificació dels plans ja aprovats, conforme al model de l’annex
V, correctament complimentat, només per a mesures a executar a partir del 15
d’octubre de l’any en curs. Aquestes sol·licituds han d’adjuntar els documents
indicats en el punt 2, en cas que els ja aportats hagin sofert o hagin de sofrir
alguna modificació amb la proposta de modificació del pla.

En tot cas, la modificació esmentada ha de ser aprovada per la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.’

Quart
En compliment del que disposa l’apartat sisè, punt 2, de la Resolució de

la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de 8
de maig de 2009, publicada en el BOIB núm. 70, de 14 de maig de 2009, de con-
vocatòria de les ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, es
dóna publicitat a l’import corresponent a la compensació prevista per a la cam-
panya de l’any 2012: 

- Any 2012 (25% del valor mitjà del raïm de les tres darreres campanyes):
Valor mitjà de les campanyes 2009/10, 2010/11 i 2011/12: 4.392,63€/ha.

Cinquè
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

Palma, 10 de gener de 2012

El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

— o —

Num. 1181
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears sobre la modificació no substancial de l’autorització
ambiental integrada l’abocador de corral d’en Serra, promogu-
da per TIRME S.A, consistent en l’extracció dels residus diposi-
tats al dipòsit de rebuig de la zona 2 (DRZ2).

En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb la Llei 16/2002,
d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, es comunica
que el Ple de la CMAIB, en sessió de 18 de novembre de 2011

ATÈS
1.Que TIRME SA ha sol·licitat una modificació de l’AAI consistent en

l’extracció dels residus dipositats al Dipòsit de Rebuig de la zona 2 (DRZ2).
2.Que la documentació aportada justifica que es tracta d’una modificació

no substancial, en compliment de l’art. 10.2 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol.
3.Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables,

consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condi-
cionants.

ACORDA

informar favorablement la modificació no substancial de l’Autorització
Ambiental Integrada de l’abocador de Corral d’en Serra, consistent en l’extrac-
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