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11.5 Pel que fa al que no preveuen aquests Estatuts, l’òrgan col legiat
s’haurà d’ajustar al que preveu el capítol 2 del títol 2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació en el

BOCAIB

Palma, 13 de març de 1998
EL PRESIDENT

Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer Massanet

— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL

Núm. 5940
Decret 36/1998, de 13 de març, pel qual es crea el Registre de Petits
Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

La Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos,
estableix el règim jurídic general necessari perquè a la producció i gestió de
residus d’aquest tipus es garanteixi la protecció de la salut humana, la defensa del
medi ambient i la preservació dels recursos naturals. A aquest efecte, defineix el
productor com aquell titular de la indústria o activitat que genera o importa residus
tòxics i perillosos.

En aplicació d’aquesta Llei, el Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, el qual
n’aprova el Reglament, disposa a l’article 22, amb caràcter de norma bàsica, que
es consideraran petits productors aquells que, per generar o importar menys de
10.000 quilograms a l’any de residus tòxics i perillosos, adquireixin aquest
caràcter mitjançant la inscripció en el registre administratiu que amb aquesta
finalitat duran els òrgans competents de les comunitats autònomes.

El Decret 136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió dels residus
sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu a l’article 17.1 la
creació per la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral d’un
registre de petits productors.

En efecte, la llista de residus perillosos aprovada per la Decisió 94/904/CE
del Consell, de 22 de desembre, que apareix a l’annex 2 del Reial decret 952/1997,
de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 20/
1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, estableix que, en
consideració a les seves especials característiques, constitueixen residus tòxics i
perillosos els residus procedents de cures sanitàries, serveis mèdics o veterinaris
i investigació associada la recollida i eliminació dels quals ha de ser objecte de
requisits especials per prevenir infeccions, els quals apareixen prevists al grup III
de la normativa balear abans esmentada.

A causa de l’important nombre de petits productors que generen residus
tòxics i perillosos a les Illes, es fa necessari crear i regular un registre de petits
productors per a la CAIB en desplegament d’allò que preveu la legislació bàsica
estatal, a fi d’aclarir l’abast d’aquesta normativa entre els afectats i de millorar la
intervenció administrativa en la producció de residus d’aquesta naturalesa.

L’Ordre del president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’1
d’agost de 1996, complementària de l’Ordre de 18 de juny, atribueix les
competències en matèria de qualitat ambiental, dins les quals s’inclouen les de
residus perillosos, a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral, a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per això, a proposta del conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 13 de març
de 1998,

D E C R E T

Article 1

1. L’objecte d’aquest Decret és la creació d’un Registre Administratiu de
Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos (RPPRTP) de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en desplegament de la normativa bàsica estatal.

2. Aquest Registre quedarà adscrit a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral, la qual tindrà competència per autoritzar o denegar la inscripció en el dit
Registre.

Article 2

1. Podran sol·licitar la inscripció en el Registre aquells productors que
generin o importin quantitats inferiors a 10.000 quilograms a l’any de residus
tòxics i perillosos. S’hi inclouen també els residus sanitaris del grup III, tal com
estableix l’article 17.1 del Decret 136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió
dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La qualificació de petit productor s’adquirirà mitjançant la inscripció en
el Registre previst en aquest Decret.

Article 3

1. Les sol·licituds d’inscripció en aquest Registre es presentaran mitjançant
instància dirigida a l’Hble. Sr. conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral, la qual inclourà una declaració jurada del tipus de residu i de les quantitats
anuals generades, amb indicació del gestor autoritzat a qui s’entregaran, d’acord
amb el model establert a l’annex I d’aquest Decret.

2. Si la sol licitud no reuneix els requisits, s’actuarà per a l’esmena de
deficiències d’acord amb allò que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

3. La inscripció en el registre d’aquells sol licitants la producció de residus
tòxics i perillosos dels quals no arribi o superi la quantia assenyalada a l’article 2
d’aquest Decret podrà ser, respectivament, denegada o autoritzada en consideració
al risc que els dits residus representin per a la salut humana, els recursos naturals
i el medi ambient.

El risc a què es fa referència es ponderarà d’acord amb els criteris de l’annex
I del Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
residus tòxics i perillosos, i les modificacions posteriors.

4. A proposta del cap del Servei de Qualitat Ambiental, el director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme dictarà resolució per la qual s’autoritzarà
o es denegarà la inscripció.

5. La falta de notificació de la resolució del director general en el termini de
tres mesos tindrà efectes desestimatoris.

6. La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme notificarà,
d’acord amb allò que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, al petit productor de residus tòxics i perillosos la inclusió a
l’esmentat Registre mitjançant la qual s’adquireix el caràcter de Petit Productor,
així com el seu número d’inscripció, o bé la denegació motivada d’aquesta, la qual
suposarà la no consideració com a Petit Productor de Residus Tòxics i Perillosos.

7. Contra les resolucions d’autorització o denegació es podrà interposar
recurs ordinari davant el conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral.

Article 4

1. Els petits productors inscrits en el RPPRTP de les illes Balears són obligats
a comunicar a la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
qualsevol canvi que es produeixi a les dades que s’hi aportin per a la inscripció
inicial, en el termini màxim d’un mes des de la seva variació.

2. L’Administració podrà sol licitar informació dels petits productors en
qualsevol moment,  com també efectuar les visites de comprovació que consideri
necessàries. Així mateix, i en l’exercici de les competències que li són pròpies,
vigilarà el compliment de la legislació sobre residus tòxics i perillosos.

3. En tot cas, els petits productors hauran de complir les obligacions
derivades de la seva activitat i que els siguin d’aplicació d’acord amb la Llei 20/
1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, el Reial decret 833/1988, pel qual
s’aprova el Reglament per a l’execució de l’esmentada Llei, i el Reial decret 952/
1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el dit Reglament.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB.

Palma, 13 de març de 1998
EL PRESIDENT

Jaume Matas i Palou
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
Miquel A. Ramis i Socías
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR

Núm. 5598
Resolució de la consellera de Funció Pública i Interior de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de dia 10 de març de
1998, per la qual es dóna publicitat a les convocatòries i bases del
concurs ordinari per a la provisió de llocs de feina reservats a
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.

D’acord amb el previst en l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en el Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, (Butlletí Oficial de l’Estat de data 9 d’agost), de provisió de llocs de feina
reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacio-
nal, en l’ordre de 10 d’agost de 1994, (BOE del 12) per la qual es dicten normes
sobre concursos de provisió de llocs de feina reservats a funcionaris d’Administració
Local amb habilitació  de caràcter nacional, en l’Ordre de 8 de setembre de 1994
(Butlletí oficial de l’Estat del 9), aquesta Conselleria de Governació ha resolt
dónar publicitat a les convocatòries de concurs ordinari per a la provisió de llocs
de feina vacants a les Corporacions Locals d’aquesta Comunitat Autònoma,
reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacio-
nal, amb sujecció a les següents bases:

Primera. Llocs de treball

S’ofereixen en aquest concurs els llocs de treball vacants reservats a
habilitats nacionals les corporacions dels quals han aprovat les bases específiques
i els seus presidents han efectuat la corresponent convocatòria de concurs
ordinari.

Segona. Participació

1. Els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional com tambè els
funcionaris no integrats en les actuals subescales, pertenyents als extinguits
Cossos Nacionals de Secretaris, Interventors i Depositaris d’Administració Local
a que es refereix la Disposició  transitòria primera, 1, del Reial Decret 1174/1987,
de 18 de setembre, podran concursar als llocs de feina que s’ofereixen  en els
termes següents:

- Els secretaris de primera, a llocs de feina reservats a la subescala de
Secretaria, categoria superior.

- Els secretaris de segona, a llocs reservats a la subescala de Secretaria,
categoria d’entrada.

- Els secretaris de tercera, a llocs reservats a la subescala de Secretaria
Intervenció.

- Els secretaris d’ajuntaments « a extingir», a secretaries d’ajuntaments amb
població no superior als 2.000 habitants.

- Els interventors, a llocs reservats a la subescala d’Intervenció-
Tresoreria, categoria superior, però únicament a llocs d’Intervenció, i
- Els depositaris, a llocs reservats a la subescala d’Intervenció-
Tresoreria, però únicament a llocs de Tresoreria.

2. Els funcionaris amb nomenament provisional i els que es trobin en
expectativa de nomenament estan obligats a concursar a la totalitat dels llocs oferts
en la subescala i la categoria que els correspongui. També ho estan els qui es trobin
en qualsevol de les circumstàncies a què es refereix l’article 53.2 del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, els qui hagin cessat en la situació de serveis
especials i no tenguin reserva de plaça i els qui hagin fet promoció a la categoria
superior en els termes de l’article 24.2 del mateix Reial Decret.

3. No poden concursar:

a) Els funcionaris inhabilitats i els suspesos en virtut de sentència o resolució
administrativa ferma, si no ha transcorregut el temps que s’hi determina.

b) Els funcionaris destituïts a què es refereix l’article 148.5 del text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret

Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, durant el període a què s’estén la destitució.

c) Els funcionaris en les situacions d’excedència voluntària a què es refereix
l’article 29.3, c) i d) de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, si
no ha transcorregut el termini de dos anys des que passaren a aquesta situació.

d) Els funcionaris que no tenguin una permanència de dos anys en l’última
destinació obtinguda amb caràcter definitiu a qualsevol Administració pública,
llevat que concursin a llocs de la mateixa corporació reservats a la seva subescala
i categoria o que es trobin en els supòsits de l’article 20.1.f) de la Llei de mesures
per a la reforma de la funció pública.

Tercera. Documentació i termini per a participar

1. En el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació conjunta del
concurs en el BOE, els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que hi
vulguin prendre part han de trametre a la corporació local a què concursin la
documentació següent:

- Sol.licitud de participació amb declaració jurada de no trobar-se sotmès a
cap de les circumstàncies a què es refereix l’article 18.3 del Reial Decret 1732/
1994, de 29 de juliol.

- Documentació acreditativa, (del coneixement de la llengua i els mèrits de
determinació autonòmica, d’acord amb el que estableix la base quarta de la
present Resolució), així com els mèrits específics de cada lloc de feina, en els
terminis que s’indiquen en l’apartat B).

2. Els concursants a dos o més llocs de feina presentaran sol.licitut (i
documentació acreditativa del coneixement de la llèngua i mèrits de determinació
autonòmica) en totes les Corporacions en les quals sol.licitin llocs de feina. Així,
els concursants a dos o més llocs presentaran en idèntic termini de 15 dies naturals
ordre de prelació d’adjudicacions davant la Subdirecció General de Funció
Pública Local, (Registre d’Entrada de documents del Ministeri per a les
Administracions Públiques, c/ Alcaló Galiano, 8.- 28071.- Madrid). L’ordre de
prelació haurà de ser únic i comprensiu de la totalitat de llocs sol.licitats, i únic així
mateix si es concursa a una o vàries Subescales i categories. La formulació de
l’ordre de prelació, l’únic objecte del qual es evitar l’adjudicació simultània de
diversos llocs de feina a un mateix concursant, no substituirà a la sol.licitut de
participació dirigida a cada Corporació Local.

En el supòsit de sol.licitar llocs de feina en Corporacions Locals del País
Vasc, els concursants remetran a la Diputació Foral respectiva, còpia d’un full de
prelació.

3. La «sol.licitud de participació i el full de prelació d’adjudicacions»
hauran de presentar-se d’acord amb els models que s’adjunten en els annexos II
i III.

4.- Els requisits exigits, com també els mèrits al.legats han de complir-se a
la data de la present Resolució.

Quarta. Mèrits de determinació autonòmica

A.- Mèrits de determinació autonòmica en els llocs de feina de la Comunitat
Autònoma d’Aragó.

(Decret 121/1994,de 7 de junio).

1. Els mèrits pel coneixement de les especialitats d’organització territorial
i de la normativa de la Comunitat Autònoma són els següents:

1.1. Experiència professional, consistent en el desenvolupament d’un lloc
de feina a les institucions pròpies de la Comunitat Autònoma d’Aragó en situació
de serveis en

Comunitats Autònomes, o en les entitats locals del seu territori que impliquin
el coneixement de les especialitats de l’organització territorial i de la normativa
d’Aragó, amb distinció entre les desenvolupades en situació de servei actiu o
assimilat en la Subescala en la qual es concursa i els serveis prestats en altres
Subescales.


