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Tribunal nº1 :  IES SON PACS - CTRA. SÓLLER, 13 (SON SARDINA)

      Titulars
      President : 042993667 - ORELL SOITIÑO ANTONI J IES SON PACS
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I FONT
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 BORJA MOLL
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ACCES 1 I 2 DES D’ADROVER COLL, FRANCESCA MARIA
FINS A VERDERA BAUZA, FRANCISCO E.

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA

Núm. 12358
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 4 de juny de 2001, per
la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca
d’11 d’abril de 2000, per la qual es declaren períodes de veda per
a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) i del verderol o juvenil
de classe 0 de la sirviola (Seriola dumerili), en les  aigües interiors
de les  Illes Balears

L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca d’11 d’abril de 2000 per la qual
es declaren períodes de veda per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) i del
verderol o juvenil de classe 0 de la sirviola (Seriola dumerili), en les aigües
interiors de les Illes Balears, regula la temporada hàbil de pesca per al raor i per
als juvenils de sirviola de l’any.

En l’apartat 1 de l’article 2 de l’Ordre esmentada s’estableix un període de
veda específic per a la pesca del raor des de l’1 d’abril fins al 31 de juliol.

El període i durada de la veda del raor fou adoptat en base  als resultats dels
estudis realitzats per la Direcció General de Pesca i a les consultes als representants
del sector pesquer, tant recreatiu com professional de les Illes Balears,  per la qual
cosa s’establí  per  precaució  un període de veda més curt que el tècnicament
òptim.

No obstant,  vists els bons resultats i l’acceptació que ha obtingut
l’establiment de la veda, després de la primera temporada de veda de l’any 2000,
així com la sol·licitud expressa que en aquest sentit ha fet la Federació Balear de
Pesca i Càsting,  la Direcció General de Pesca ha rebut una forta demanda, per
part de pescadors i entitats relacionades amb la pesca recreativa perquè s’adeqüi
el període de veda al de la reproducció.

Per tot això, a proposta del director general de Pesca, i una vegada oït el
sector afectat,  i fent ús de les atribucions que tenc conferides,  dict la següent

O R D R E

Article únic

Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de l’Ordre del conseller d’Agricultura
i Pesca d’11 d’abril de 2000,   per la qual es declaren períodes de veda per a la
pesca del raor (Xyrichthys novacula) i del verderol o juvenil de classe 0 de la
sirviola (Seriola dumerili), en aigües interiors de les Illes Balears,  que queda
redactat de la forma següent:

«1.  S’estableix un període de veda específic per a la pesca del raor
(Xyrichthys novacula) des de l’1 d’abril fins al 15 d’agost.»

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma,  4 de juny de 2001

El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

— o —-

Núm. 12946
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001,
per la  qual es regula la formació del personal d’aplicació de
productes fitosanitaris i dels responsables de la seva venda.

La reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, la comercialització
i la utilització de plaguicides aprovada pel Reial decret 3349/1983, de 30 de
novembre, i modificada pel Reial decret 162/1991, de 8 de febrer, estableix que
el personal de les empreses que presten serveis de tractament amb plaguicides ha
d’haver superat els corresponents cursos de capacitació homologats conjuntament
pels ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum. Així
mateix s’estableix que, quan s’hagin d’utilitzar plaguicides classificats conforme
a l’esmentada reglamentació com a molt tòxics, els aplicadors han d’haver
superat els cursos corresponents de capacitació, encara en el cas de què el
tractament es realitzi per a finalitats  pròpies.

L’Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de març de 1994 estableix els
criteris que permeten  garantir l’exigència d’uns nivells mínims suficients de
capacitació per a les persones que desenvolupen activitats relacionades amb la
utilització de plaguicides.

Així mateix, es considera necessari que el personal dedicat a la venda de
productes fitosanitaris disposi de coneixements específics sobre la matèria.

A fi de fer complir  aquestes normes, es considera convenient que aquests
cursos o activitats assegurin uns nivells de formació homogenis i es fa necessari
establir una acreditació comuna per a les persones que superin els nivells de
formació exigits.

Per tot l’anterior, a proposta de la Direcció General d’Agricultura, i en ús
de les facultats que tenc atribuïdes, dict la següent

O R D R E

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és definir els nivells de capacitació que ha

d’assolir el personal d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de
la seva venda, així com la regulació dels cursos de capacitació.

Article 2
Nivell de capacitació
1.  A efectes de la present disposició es defineixen com a nivells de

capacitació per als aplicadors i venedors de productes fitosanitaris els nivells
bàsic, qualificat especial i el de pilot aplicador agroforestal, els programes del
quals s’especifiquen a l’annex d’aquesta disposició.

2.  Queda obligat a obtenir el nivell bàsic de capacitació, el personal
auxiliar de les empreses de tractaments terrestres i aeris, els agricultors que els
realitzin a la seva pròpia explotació sense ocupar personal auxiliar i utilitzant
plaguicides no classificats com a molt tòxics, segons el que disposa el Reial
decret 3349/1983, i el personal dedicat a la comercialització de productes
fitosanitaris.

3. Queden obligats a obtenir el nivell qualificat de capacitació, els
responsables d’equips de tractament terrestre i els agricultors que els realitzin a
la seva pròpia explotació ocupant personal auxiliar i utilitzant plaguicides no
classificats com a molt tòxics, segons el que disposa  el Reial decret 3349/1983,
i el personal responsable de cada un dels establiments de venda al públic que
comercialitzi plaguicides classificats com a tòxics o molt tòxics segons el que
disposa  el Reial decret 3349/1983.

4. Estan obligats a obtenir el nivell de pilot aplicador agroforestal les
persones que estant en possessió del títol i llicència de pilot comercial d’avió o
helicòpter es dediquin a la realització de tractaments aeris amb productes
fitosanitaris.

5.  Està obligat a obtenir el nivell especial de capacitació tot el personal que
participi a l’aplicació de cada un dels plaguicides classificats com a molt tòxics
pel Reial decret 3349/1983, d’acord amb la seva modalitat d’aplicació. Per a
l’aplicació de plaguicides fitosanitaris classificats com a molt tòxics s’estableixen
les modalitats de nivells especials de capacitació següents:

a) Bromur de metil i altres  fumigants per a la desinfecció de sòls.
b) Fosfur d’alumini i fosfur de magnesi per a la lluita contra

micromamífers del sòl.
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c) Arsenit sòdic en vinyes.
d) Curs per a la fumigació de productes en locals i contenidors.
e) Curs per a l’aplicació de productes molt tòxics per a la impregnació

de fustes.
f)Curs d’aplicació al camp de cada un dels productes o grups de productes

classificats com molt tòxics amb tècniques diferents de la de fumigació.
Amb caràcter previ a l’obtenció de qualsevol de les modalitats del nivell

especial de capacitació, s’haurà d’acreditar la possessió del nivell bàsic o
qualificat de capacitació.

Article 3
Homologació dels cursos de capacitació
1.  Podran ser homologats els cursos de capacitació organitzats per les

universitats, centres docents, serveis oficials, així com per les organitzacions i
associacions professionals.

2.  L’homologació de la primera edició dels cursos organitzats pels
promotors referenciats anteriorment requeriran la presentació d’una sol·licitud
davant de la Direcció General d’Agricultura tres mesos abans, com a mínim, del
començament de l’activitat excepte per a l’any 2001 que haurà de presentar-se
2 mesos abans, com a mínim. En tots els casos la sol·licitud haurà d’anar
acompanyada d’una memòria on s’especifiquin les dades següents:

a) Objectiu del curs.
b) Programa on s’especifiquin les unitats didàctiques i les hores

lectives totals.
c) Lloc de realització.
d) Calendari i horari.
e) Tipus i durada de les pràctiques.
f)Material i equips disponibles per a la realització de les pràctiques.
g) Relació del professorat amb la seva titulació, experiència i altres

informacions complementàries d’interès en relació amb el curs.
h) Places ofertes.
3. Els cursos s’autoritzaran per la Direcció General d’Agricultura prèvia

homologació per part del corresponent òrgan de l’Administració general de
l’Estat, conforme l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de març de 1994.

En la mesura que no siguin modificats els programes recollits en els
annexos II, III i IV de l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de març de 1994
la Direcció General d’Agricultura podrà autoritzar successives edicions del
mateix curs a sol·licitud del centre o entitat.

4.  El termini màxim per resoldre les sol·licituds que es formalitzin serà de
tres mesos. Si transcorregut l’esmentat termini no ha recaigut resolució expressa
es considerarà admesa la sol·licitud.

5.  Per la Direcció General d’Agricultura s’habilitaran els mecanismes
necessaris per a la supervisió del desenvolupament dels cursos i de les proves
d’aptitud del personal que assisteixi als mateixos, i es podrà deixar sense efecte
l’autorització concedida si no es compleixen les condicions sota les quals es va
expedir l’autorització.

6.  La Conselleria d’Agricultura i Pesca procedirà a publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears la informació corresponent a cada curs homologat,
incloent la denominació del mateix, el seu objectiu, nivell o nivells de capacitació
que cobreixi, programa, nombre d’alumnes, condicions d’inscripció i la
denominació i adreça del centre o entitat que ho ha d’impartir.

Article 4
Supervisió del desenvolupament dels cursos
Les entitats gestores dels cursos hauran de:
a) Disposar durant la realització del curs del full de firmes diàries,

a emplenar pels alumnes al començament i al final de la jornada lectiva, que
s’arxivarà per a les inspeccions corresponents.

b) Mantenir un llibre d’incidències en què el director del curs faci
constar diàriament qualsevol canvi que suposi una variació sobre les dades
remeses durant el procés d’homologació i autorització del curs sobre els
continguts, instal·lacions o alumnat, que s’arxivarà per a les inspeccions
corresponents.

c)  Facilitar les tasques de comprovació i control que puguin
efectuar-se, per a la qual cosa hauran de disposar, al centre, de la documentació
relativa a la titulació, formació i experiència del professorat que imparteix el curs
i de la que acrediti la disponibilitat de les instal·lacions que s’utilitzin.

Article 5
Proves d’aptitud
1.La Direcció General d’Agricultura supervisarà el desenvolupament de

les proves objectives de capacitació establertes en la present Ordre. La Direcció
General esmentada facilitarà els qüestionaris a l’acabament de l’activitat formativa,
o bé podrà convocar proves d’avaluació. En aquest últim cas, es comunicarà a les
entitats organitzadores la convocatòria de les proves objectives de capacitació,
especificant data, hora i lloc de celebració.

2.Per a l’admissió a les proves objectives d’avaluació serà necessari haver

assistit, com a mínim, al 80% de les hores lectives de l’activitat formativa.
3. Les proves consistiran en un qüestionari de preguntes, amb opcions

múltiples de resposta, referides al temari especificat en els annexos de la present
Ordre.  Aquest qüestionari es compondrà d’un mínim de 10 preguntes als nivells
bàsics i especials i 20 en el qualificat.

4.Als alumnes se’ls facilitarà, així mateix, un qüestionari per a l’avaluació
de la qualitat de l’ensenyament rebuda, que serà emplenat per aquests sense
especificar les seves dades personals.

5.El director del curs elaborarà una memòria final de l’activitat formativa
en la qual s’indicaran les particularitats en el desenvolupament del curs, especificant
qualsevol variació sobre el programa inicial així com la relació d’assistents i
hores reals d’assistència per a cada un d’ells.

6.Els qüestionaris de les proves objectives de capacitació realitzades, junt
amb els qüestionaris d’avaluació de la qualitat de l’ensenyament i la memòria
final del curs, seran remesos a la Direcció General d’Agricultura de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. Aquesta, una vegada corregits els qüestionaris, expedirà
els diplomes corresponents.

Article 6
Condicions per a l’obtenció del carnet
1.  La capacitació corresponent als nivells que preveu l’article 2, s’entendrà

acreditada amb el carnet expedit per la Direcció General d’Agricultura, o amb
l’expedit pels organismes competents de la resta de comunitats autònomes.

2. L’expedició del carnet es realitzarà prèvia presentació del certificat
acreditatiu d’haver superat la formació corresponent i d’un justificant d’haver
efectuat un examen de salut en el què es faci constar que no s’observa cap
impediment sanitari per a la manipulació de productes plaguicides.

3.  El carnet tindrà una validesa de 10 anys. L’esmentat termini podrà ser
modificat quan es trobin a l’aplicador circumstàncies sanitàries que li impedeixin
la realització d’activitats relacionades amb la utilització de plaguicides.

Article 7
Homologacions de títols
1.  L’homologació dels títols de tècnic auxiliar de la branca agrària i de

capatàs agrícola obtinguts en centres docents de formació agrària, es realitzarà
mitjançant la presentació d’una sol·licitud del centre escolar corresponent a la
Direcció General d’Agricultura acompanyada d’una memòria on s’especifiquin
els continguts de les programacions que permetin assolir el nivell dels cursos de
l’annex d’aquesta disposició .

2.  Queden exempts del requisit de possessió del carnet per a la realització
de tractaments fitosanitaris els titulats universitaris de nivell mig i superior de les
branques agràries i forestals. A les persones que estiguin en possessió d’altres
titulacions o diplomes oficials universitaris o de formació professional, se’ls
validaran les unitats didàctiques acreditades documentalment davant de la
Direcció General d’Agricultura, que s’adeqüin als continguts de les programacions
de l’annex d’aquesta disposició, i hauran de cursar les restants per poder accedir
al carnet d’aplicador.

Disposició transitòria
En el termini d’un any comptat  des de la publicació d’aquesta Ordre, tot

el personal d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva
venda haurà d’estar en possessió del carnet que els correspongui.

Disposició final
La present Ordre entra en vigor el dia següent al de la seva publicació en

el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Palma,  13 de juny de 2001

El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

A N N E X

Programa del curs de nivell bàsic d’aplicador i venedor de productes
fitosanitaris

1.  Plaguicides: descripció i generalitats.
2.  Perills derivats de la utilització de plaguicides.
3.  Perillositat dels plaguicides per a la salut. Intoxicacions
4. Pràctica de la protecció fitosanitària. Relació treball - salut. Ajuts

primers  en cas d’intoxicació.
5. Mesures preventives i protectores per evitar el risc de l’ús de plaguicides.
6. Bona pràctica fitosanitària. Protecció del medi ambient i normes legals.
7.  Exercicis pràctics
Mínim d’hores lectives:20 hores
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Programa del curs de nivell qualificat d’aplicador i venedor de productes
fitosanitaris

1.  Els enemics dels cultius i els danys que produeixen
2.  Procediments per a la protecció de cultius
3.  Plaguicides químics: Composició i formulacions
4.  Maquinàries d’aplicació de plaguicides: Tipus, conservació i regulació.
5.  Pràctiques agrícoles correctes.
6.  Perills derivats de la utilització de plaguicides
7.  Perillositat dels plaguicides per a la salut. Intoxicacions.
8.  Protecció fitosanitària. Relació treball - salut
9.  Primers ajuts en el cas d’intoxicacions.
10. Residus de plaguicides.
11. Transport, emmagatzematge i distribució.
12. Seguretat Social Agrària.
13. Normativa legal.
14. Pràctiques de protecció fitosanitària.
Mínim d’hores lectives: 60 hores

Pilot aplicador agroforestal

Les assenyalades en l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de març
de 1994.

Nivell especial de bromur de metil i altres  fumigants per a la desinfecció de
sòls

1. Problemàtica fitosanitària del sòl.
2. Legislació
3. Propietats generals del bromur de metil, cloropicrina i altres productes

fumigants, Additius detectors.
4. Acció plaguicida del bromur de metil i altres  fumigants.
5. Factors a tenir en compte a la seva aplicació.
6. Formes d’aplicació.
7. Perills per a la salut derivats del seu ús. Auxilis primers.
8. Perillositat en el seu ús i emmagatzematge. Normativa legal: normativa

sobre prevenció de riscs laborals (Reial decret 665/1997).
9. Pràctica d’aplicació.
10. Exercici pràctic
Mínim d’hores lectives: 25 hores.

Nivell especial en fosfur d’alumini i fosfur de magnesi.

1.  Legislació
2.  Propietats generals del fosfur d’alumini i fosfur de magnesi.
3. Biologia i problemàtica del control dels micromamífers que afecten als

cultius.
4. Sistemes alternatius de lluita.
5. Acció biocida i factors a tenir en compte a l’aplicació de fosfur d’alumini

i fosfur de magnesi.
6.  Perills per a la salut derivats del seu ús. Primers ajuts.
7.  Perillositat dels fosfurs d’alumini i de magnesi i precaucions en el seu

ús i emmagatzematge. Normativa legal.
8.  Pràctiques d’aplicació.
9.  Exercici pràctic
Mínim d’hores lectives: 15 hores.

Nivell especial d’arsenit sòdic en vinya

1.  Legislació
2.  Propietats generals de l’arsenit sòdic i dels composts arsenicals.
3.  Acció plaguicida de l’arsenit sòdic.
4.  Factors a considerar en l’ús de l’arsenit sòdic per al control dels ceps

afectats.
5.  Tècniques d’aplicació.
6.  Riscs per a la salut derivats del seu ús. Precaucions a tenir en compte.

Mesures en cas d’intoxicació.
7.  Equips de protecció. Perillositat en el seu ús i emmagatzematge.

Normativa legal: normativa sobre prevenció de riscs laborals (Reial decret 565/
1997).

8.  Pràctiques d’aplicació.
9.  Exercicis pràctics
Mínim d’hores lectives: 15 hores

Nivell especial en fumigació de productes en locals i contenidors

1. Legislació específica dels productes fumigants molt tòxics.

2. Propietats generals del bromur de metil, fosfur de magnesi, àcid
cianhídric, hlidroxifenilsalicidamina, i altres productes fumigants de la categoria
molt tòxica que en el futur puguin registrar-se, així com additius detectors.

3. Problemàtica fitosanitària dels magatzems, contenidors, envasos i
productes emmagatzemats. Quarantenes fitosanitàries.

4.  Acció biocida i paràsits a combatre. Tècniques alternatives de control.
5. Usos en locals estancs i davall lones per a fumigacions diverses.

Tècniques d’aplicació.
6.  Riscs per a la salut. Precaucions a tenir en compte. Mesures en cas

d’intoxicació.
7. Riscs per al medi ambient derivats del seu ús. Residus als productes

tractats.
8. Equips de protecció i detecció. Perillositat en el seu ús i

emmagatzemament. Normativa legal: normativa sobre prevenció de riscs laborals
(Reial decret 665/1997).

9.  Exercicis pràctics.
Mínim d’hores lectives: 36 hores

Nivell especial per a la impregnació de fustes

1.   Legislació específica dels productes classificats com a molt tòxics.
2.  Propietats generals dels productes utilitzats al tractament de la fusta

TCMTB (2-(tiocianometiltio), benzotiazol), pentaclorofenat sòdic, i altres
productes que en el futur puguin registrar-se.

3.  Acció biocida i paràsits a combatre.
4. Altres tècniques i productes que s’utilitzen al tractament de la fusta.
5.  Tècniques d’aplicació.
6.  Riscs per a la salut derivats del seu ús. Precaucions a tenir en compte.

Mesures en cas d’intoxicació.
7. Equips de protecció. Perillositat en el seu ús i emmagatzemament.

Normativa legal: normativa sobre prevenció de riscs laborals. (Reial decret 665/
1997).

8. Riscs per al medi ambient derivats del seu ús. Residus a la fusta tractada.
9.  Exercicis pràctics.
Mínim d’hores lectives: 20 hores

Nivell especial d’aplicació al camp de cada un dels productes classificats
com a molt tòxics amb tècniques diferents de la de fumigació

1.  Legislació específica dels productes classificats com molt tòxics.
2.  Propietats generals dels productes: monocrotofos, clorfenvinfos i altres

productes que en el futur puguin registrar-se.
3.  Acció biocida i paràsits a combatre.
4.  Sistemes alternatius de control.
5.  Tècniques i equips de protecció.
6.  Riscs per a la salut derivats del seu ús. Precaucions a tenir en compte.

Mesures en cas d’intoxicació.
7.  Equips de protecció. Perillositat en el seu ús i emmagatzematge.

Normativa legal: normativa sobre prevenció de riscs laborals (Reial decret 665/
1997).

8.  Riscs per al medi ambient derivats del seu ús. Residus als productes
tractats.

9.  Exercicis pràctics.
Mínim d’hores lectives: 12 hores.

— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 12812
Resolució del  Director General de la Funció Pública,  d'11 de
juny de 2001, per la qual es cita a termini les persones interessades
en el recurs contenciós administratiu núm. de procediment ordinari
683/2001, interposat pel Sr. Jordi Tomás Pons Blanch, (i catorze
més).

La Conselleria d’Interior de les Illes Balears mitjançant la present resolució,
fa saber que el Sr. Jordi T. Pons Blanch (i catorze més) han interposat recurs
contenciós administratiu, actuacions núm. 683/2001, que es segueix pels tràmits
del procediment ordinari davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, Resolució del conseller d’Interior, de
dia 27 de març de 2001,  per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés
a determinats cossos i escales dels grups C i D de l’Administració especial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 39 de 31 de
març, només pel que respecta a les nou places convocades del Grup D, Cos
Auxiliar Facultatiu, Escala Guarda Forestal.


