
Direcció General de Menors i Família (c/ de Sant Joan de la Salle, 4B, baixos
de Palma).

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el directora general de
Menors i Família en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne
rebut la notificació, 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 jurí-
dic 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 d’haver rebut la notifi-
cació de la resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 14 de gener de 2010

La directora general
Francesca Vanrell Amengual

Per delegació de la consellera (BOIB 60/2009)

Annex

Exp. núm.: BI/1153/2009
Nom: ELENA RAILEAN
DNI/NIE: X9997540S
Localitat: PALMA

Exp. núm.: BI/3178/2009
Nom: CATALINA VALDIVIA RIGADA
DNI/NIE: 48198505G
Localitat: FORMENTERA

Exp. núm.: BI/1810/2009
Nom: FRANCISCO J. ROIG JUAN
DNI/NIE: 41453237S
Localitat: FORMENTERA

Exp. núm.: BI/1724/2009
Nom: ROSE-MARIE MARTOS
DNI/NIE: X8828091R
Localitat: SOLLER

Exp. núm.: BI/1826/2009
Nom: NANCI LILIANA FERNANDEZ BASTIANELLI
DNI/NIE: X3504778S
Localitat: CAMPOS

Exp. núm.: BI/3130/2009
Nom: ANA ESTER MARTINEZ ROMERO
DNI/NIE: 43154424F
Localitat: SANTA MARGALIDA

Exp. núm.: BI/2245/2009
Nom: ANIA BELLVER CAUSI
DNI/NIE: 18224410S
Localitat: CAMPOS

— o —

Num. 734
Concessió de la targeta Bonus de Infància de l’Expediente
BI/2659/2009 de l’interessat JUAN AGUILAR LUQUE AMB
DNI 34028160M

Una vegada que el servei de Correus ha tornat la notificació individual tra-
mesa a la persona interessada (especificada en l’annex) amb justificant de recep-
ció, en aplicació de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
es notifica a les persones esmentades en l’annex que la directora general de
Menors i Família va dictar una resolució de concessió  de la targeta Bonus
d’Infància.

Atesa la vostra sol·licitud de subvenció presentada a la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, d’acord amb l’article 58 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i d’acord amb el punt 13 de la Resolució

de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 23 d’abril de 2009
per la qual s’aprova la convocatòria de prestacions públiques per fill/a mitjan-
çant la targeta Bonus d’Infància, per a infants escolaritzats al primer cicle d’e-
ducació infantil, corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2009 (BOIB
núm. 60, de 25 d’abril), dict la resolució següent:

1. Conceder  la prestació sol·licitada.

2. Notificar la resolució a la persona interessada. 

La persona interessada pot consultar el text íntegre de la resolució mitjan-
çant la compareixença a les oficines de la Direcció General de Menors i Família
(c/ de Sant Joan de la Salle, 4B, baixos de Palma).

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el directora general de
Menors i Família en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne
rebut la notificació, 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 jurí-
dic 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 d’haver rebut la notifi-
cació de la resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 14 de gener de 2010

La directora general
Francesca Vanrell Amengual

Per delegació de la consellera (BOIB 60/2009)

— o —

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 928

Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de
gener de 2010, per la qual s’aproven els models normalitzats i la
documentació complementària que s’ha d’aportar per a ser uti-
litzats en els processos electorals per a la renovació dels òrgans
de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les
Illes Balears.

La Llei bàsica 3/1993, de 22 de març, de les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació, després d’establir, en l’article 9, determinades qüestions
relatives al procediment electoral, com són l’obertura del procés electoral i la
convocatòria d’eleccions, indica, en l’article 22, que aquestes cambres estan
subjectes, en l’exercici de la seva activitat, a la tutela de l’Administració de
l’Estat o de les comunitats autònomes que n’hagin assumit estatutàriament les
competències corresponents. 

Mitjançant el Reial decret 116/1995, de 27 de gener, es traspassaren a la
comunitat autònoma de les Illes Balears les funcions i els serveis de
l’Administració de l’Estat en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i
navegació, que s’assumiren mitjançant el Decret 26/1995, de 23 de febrer, i se
n’atribuí l’exercici a la Conselleria d’Economia i Hisenda. Posteriorment, per
l’Ordre del president de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 6 de
setembre de 1996, les competències són assumides per la Conselleria
d’Agricultura, Comerç i Indústria, en l’actualitat, Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia. 

El Reial decret 1133/2007, de 22 de juny, d’aplicació supletòria en el cas
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modifica el capítol III del
Reglament general de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació,
aprovat pel Reial decret 1291/1974, en la redacció que en fa el Reial decret
753/1978, de 27 de març, referit al sistema electoral. Aquest Reial decret fa refe-
rència, en els articles 16 i 16 ter, 18 bis i 19, als electors, als elegibles, a la pre-
sentació de candidatures i al vot per correu, respectivament. 

Per altra banda, mitjançant la Llei autonòmica 7/2006, de 3 de maig, regu-
ladora de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Eivissa i
Formentera, es va crear - per segregació de la de Mallorca - dita Cambra,  esta-
blint-se, al seu article 2, la funció tutelant de la conselleria competent en matè-
ria de comerç. 

L’article 16 d’aquesta Llei, estableix que el procediment electoral de la
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Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Eivissa i Formentera es
regirà pel disposat a la Llei estatal 3/1993, de 22 de març, a la pròpia llei 7/2006
i a les seves normes de desenvolupament

Entre les funcions de tutela de l’Administració de la comunitat autònoma
es troba la de vetllar per un adequat desenvolupament del procés electoral. Per
això, es considera necessari regular uns models que serveixin per a agilitar i
facilitar l’esmentat procés, així com per a clarificar els aspectes relatius a la
documentació complementària que s’ha d’aportar, especialment, l’acreditativa
de la representació de persones jurídiques, per a l’exercici del seu dret electoral. 

Per tot això, i en virtut de les facultats que tenc conferides, dict aquesta 

ORDRE 

Article 1 
L’objecte d’aquesta Ordre és aprovar els models normalitzats i definir la

documentació complementària que s’ha d’aportar en els processos electorals per
a la renovació dels òrgans de les cambres de comerç, indústria i navegació de
les Illes Balears. 

Article 2 
Per a l’exercici del dret electoral actiu de les persones físiques, es pot

acreditar la personalitat per mitjà d’algun dels següents documents: document
nacional d’identitat, permís de conduir o passaport. 

En el cas que les persones físiques no tenguin la nacionalitat espanyola,
han d’acreditar la seva identitat mitjançant el document d’identitat corresponent
o, si no, el passaport. A més han de presentar la targeta d’identitat d’estranger o
en el cas de nacionals d’un estat membre de la Unió Europea, d’un estat que
formi part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o d’un estat als nacio-
nals del qual s’extengui el règim comunitari d’estrangeria, el certificat d’ins-
cripció en el Registre Central d’Estrangers.

Article 3 
Per a l’exercici del dret electoral de les persones jurídiques, se’n pot acre-

ditar la representació mitjançant qualsevol dels següents documents: 
1. Original o fotocòpia compulsada de poder, de caràcter general o espe-

cífic per a la votació, formalitzat en una escriptura pública o document privat de
mandat atorgat per a aquesta finalitat, que faculti la representació de la persona
jurídica. El representant ha de tenir, a l’efecte, una relació laboral amb l’empre-
sa, de caràcter indefinit o tenir funcions de representació ordinària d’aquesta, de
conformitat amb el que estableix l’article 16.4 del Reial decret 1133/2007 de 31
d’agost.

2. Certificat o nota simple emesa pel Registre Mercantil, acreditatiu de la
representació de la persona jurídica. 

Article 4 
Les comunitats de béns poden exercir el dret de vot per mitjà de qualsse-

vol dels seus comuners, aportant el NIF i el contracte de constitució d’aquestes. 
Article 5 
Quan la representació la tengui més d’una persona, només podrà exercir

el dret de vot la primera que es presenti en el col·legi electoral. 
Article 6 
L’autenticitat de la firma s’ha d’acreditar mitjançant fedatari públic, reco-

neixement bancari o un certificat del secretari de la corporació. 
Article 7 
S’aproven els següents models, que figuren en l’annex d’aquesta Ordre: 
A) Presentació de candidatures per persones físiques. 
B) Presentació de candidatures per persones jurídiques. 
C) Document d’aval de candidatures. 
D) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones físi-

ques. 
E) Formulari normalitzat de sol·licitud de vot per correu de persones jurí-

diques. 
Disposició derogatòria 
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que con-

tradiguin o s’oposin al que estableix aquesta Ordre, i especialment l’Ordre del
Conseller de Comerç, Indústria i Energia de 2 de desembre de 2005, per la qual
s’aproven els models normalitzats i la documentació complementària que s’ha
d’aportar per a ser utilitzats en els processos electorals per a la renovació dels
òrgans de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de les Illes
Balears.

Disposició final 
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Palma, 15 de gener de 2010

La consellera de Comerç, Indústria i Energia 
Francesca Vives i Amer

A) Presentació de candidatures per persones físiques 

CANDIDATURA INDIVIDUAL

Nom i Llinatges___________________________________,
amb DNI _________________________________, const en el Cens de la

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de ______________
en el grup ___________ present la meva candidatura a membre del Ple de la

indicada corporació.

Adjunt:

Acreditació documental de l’alta a l’impost sobre activitats econòmiques
(IAE), a efectes d’acreditar dos anys d’antiguitat en l’activitat empresarial. 
Certificació d’estar al corrent del pagament dels recursos de la Cambra.
Fotocòpia del DNI/NIF.
Els avals corresponents.

Palma,  ________ de __________________ de 20_____

Firmat

Reconeixement de la firma

Sr./Sra. Secretari/ària  General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria  i
Navegació de………..

B) Presentació de candidatures per persones jurídiques. 

CANDIDATURA PERSONA JURÍDICA

Nom i Llinatges _______________________________________________,
amb DNI ______________________________, 

en representació de ________________________________, 
amb CIF _______________________________ constant en el Cens de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
_______________________ en el grup ___________ presenta la seva candi-
datura a membre del Ple de la indicada corporació.

Adjunt:

Acreditació documental de l’alta a l’impost sobre activitats econòmiques
(IAE), a efectes d’acreditar dos anys d’antiguitat en l’activitat empresarial.
Certificació d’estar al corrent en el pagament dels recursos de la Cambra.
Fotocòpia d’escriptura, document públic o registral acreditatiu de la seva rep-
resentació.
Fotocòpia del DNI/NIF.
Els avals corresponents.

Palma,  ________ de __________________ de 20_____

Firmat

Reconeixement de la firma

Sr./Sra. Secretari/ària General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria  i
Navegació de………..

C) Document d’aval de candidatures. 

DOCUMENT D’AVAL
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Nom i Llinatges_______________________________________________, 
amb DNI _____________________________, 
en representació de_________________________________,
amb NIF_________________________________, inclosa a l’epígraf de

l’impost sobre activitats econòmiques _________ que pertany al grup
______________  de la distribució de la representació sectorial que configura
el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
____________________, DECLAR que complesc els requisits exigits a l’arti-
cle 16.4, en relació amb l’article 18 bis.1 del RD 1133/2007 i AVAL la pre-
sentació de_____________________ com a candidat a membre del Ple de la
indicada corporació, per el grup indicat.

Adjunt:

En cas de persona jurídica, s’ha de presentar fotocòpia d’escriptura, document
públic o registral acreditatiu de la representació.
Fotocòpia del DNI/NIF

Palma,  ________ de __________________ de 200_

Firmat

Reconeixement de la firma

Sr./Sra. Secretari/ària General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria  i
Navegació de………..

D) Sol·licitud vot per correu persones físiques

SOL·LICITUD VOT PER CORREU PERSONES FÍSIQUES

Nom i Llinatges __________________________________________, 
amb DNI _______________, 
la fotocòpia del qual s’adjunta i amb domicili a _______________________, 
carrer ____________________________________________________, 
núm.________, esc.______, pis________, pta___________,
que aparesc inscrit/a en el Cens electoral de la Cambra en el/els epígrafs

____________________________ corresponents al/als grup/s
_________________, d’aquesta Cambra,

EXPÒS:
Que vull exercitar el meu dret a emetre el vot per correu, de conformitat amb
la convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.

SOL·LICIT:
Que m’expedin un certificat d’inscripció en el Cens electoral, en el/els grup/s
indicat/s, i que em trameteu tota la documentació necessària per a l’exercici
del vot per correu a la següent adreça:
___________________________________________, 
carrer
_____________________________________________________________,
núm.__________, esc _________, pis ________, pta. ________

C.P ________________________

_____________, ___________ de ____________ de 200

Firmat

Adjunt:
Fotocòpia del DNI o, si és el cas, del passaport, permís de conduir o targeta de
resident, que s’han de compulsar en cas que la sol·licitud es trameti per correu
o no es presenti personalment.

Sr./Sra. Secretari/ària General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació......

E) Sol·licitud de vot per correu de persones jurídiques

SOL·LICITUD VOT PER CORREU PERSONES JURÍDIQUES

Nom i Llinatges ___________________________,
amb DNI ____________________, la fotocòpia del qual adjunt, en repre-

sentació de ______________________________________________,
amb CIF__________, i domicili social a ________________,
carrer ______________________________________________,
núm._______, esc.______, pis____, pta_____, C.P____________, la repre-

sentació del qual acredit mitjançant documentació que adjunt,  i que apareix
inscrita en el Cens electoral de la Cambra en els epígrafs _______________ ,
corresponents al/als grup/s ____________ d’aquesta Cambra,

EXPÒS:
Que vull exercitar el dret a emetre el vot per correu, de conformitat amb la
convocatòria d’eleccions per a la renovació del Ple de la Cambra.
SOL·LICIT:
Que m’expedeixin un certificat d’inscripció en el Cens electoral en el/els
grup/s indicat/s i que em trameteu tota la documentació necessària per a l’ex-
ercici del vot per correu a la següent adreça: ________________________, 
carrer _____________________________________, 
núm. _____, esc _____, pis _____, pta._____, C.P ________

_______________, ________ de ________________ de 20_______.     

Firmat 
Adjunt:
Fotocòpia compulsada del DNI del representant de l’entitat.
Fotocòpia de l’escriptura, document públic o registral acreditatiu de la repre-
sentació.

Sr./Sra. Secretari/ària General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de....

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA

Num. 939
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, de 13
de gener de 2010, per la qual es realitza la convocatòria pública
d’ajudes de l’eix programàtic de Governança i capital social,
programa de divulgació de la ciència i la tecnologia per a la par-
ticipació de centres educatius en la novena edició de la Fira de
la Ciència de les Illes Balears.

Fets

1. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2009-2012, aprovat pel
Consell de Govern el 22 de desembre de 2008, crea un nou marc d’actuació a
les Illes Balears amb l’objectiu de difondre la cultura científica i innovadora
entre els estudiants, les administracions públiques  i la ciutadania.

Aquest pla recull en l’eix programàtic de Governança i capital social, com
a una de les seves mesures, divulgar la valoració de la ciència i la tècnica entre
la població en general i particularment entre les noves generacions.

2. Divulgar la ciència i els resultats de la recerca es pot fer per mitjans
diversos i, afortunadament, en l’actualitat es disposa d’una gamma àmplia d’ac-
tivitats i eines per fer aquesta divulgació com és ara l’activitat que ens ocupa: la
Fira de la Ciència.

3. La Fira és un espai dedicat a crear en els visitants estímuls a favor del
coneixement i a promoure l’opinió en la ciutadania. Ensenyar, formar, informar,
protegir el patrimoni i divulgar són vocacions d’aquesta Fira.

La temàtica escollida per la novena edició de la Fira de la Ciència serà la
biodiversitat (l’ONU ha declarat el 2010 Any Internacional de la Biodiversitat),
la relació entre la humanitat i la natura, la diversitat de la vida sobre la terra, les
causes de la pèrdua de biodiversitat... formaran part d’aquesta Fira, de forma
que es puguin crear en els visitants inquietuds que ajudin a desenvolupar i millo-
rar les actituds de les persones enfront de la natura. 

A més de la Biodiversitat, els projectes presentats a la Fira podran abor-
dar altres qüestions científiques: investigació capdavantera, història de la cièn-
cia, investigació aplicada, ciència bàsica, tecnologia, medicina... i aquests con-
tinguts s’estructuraran en diverses àrees temàtiques que sorgiran en funció dels
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