BOIB

Num. 102

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A L’EXAMEN PER A L’OBTENCIÓ DE
L’ACREDITACIÓ PROFESSIONAL D’INSTAL·LADOR DE LÍNIES D’ALTA TENSIÓ
Dades de la persona sol·licitant
Nom i llinatges:
Adreça:
CP:
Telèfon:

DNI:

k) El director tècnic, que actua com a secretari, amb veu però sense vot.
Segon. Ordenar que es publiqui aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears de conformitat amb el que disposa l’article 56 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.’

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Dades de la convocatòria
Examen de:
Instal·lador de línies d’alta tensió LAT1/LAT2......... ( )

—o—

( ) No

Vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per acreditar la experiència professional de com a mínim un any: ( ) Sí ( ) No
Palma,
de
(Signatura)

31

Palma, 29 de maig de 2009

Localitat:
Fax:

Titulació
Posseesc el certificat del curs exigit en la convocatòria: ( ) Sí

16-07-2009

de 2009

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 15232
Acord del Consell de Govern de dia 29 de maig de 2009, de
correcció d’errades advertides en les versions catalana i castellana del Decret 27/2009, de 17 d’abril, d’adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i
econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca,
en la sessió de dia 29 de maig de 2009, adopta, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Corregir l’errada advertida en el Decret, d’acord amb l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 56.1 de la
Llei 2/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de la manera següent:
On diu:
Article 5
Composició de la Junta Rectora
També són membres de la Junta Rectora els vocals no electes següents:
a) Dos representants de les associacions de consumidors
b) Dos representants de la Universitat de les Illes Balears
c) Dos representants d’organitzacions ecologistes
d) Un representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
e) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient
f) Un representant del Consell Insular de Menorca
g) Un representant del Consell Insular de Mallorca
h) Un representant del Consell Insular d’Eivissa
i) Un representant del Consell Insular de Formentera
j) Dos representats de les organitzacions professionals agràries
k) El director tècnic, que actua com a secretari, amb veu però sense vot.
Ha de dir
Article 5
Composició de la Junta Rectora
També són membres de la Junta Rectora els vocals no electes següents:
a) Dos representants de les associacions de consumidors
b) Dos representants de la Universitat de les Illes Balears
c) Dos representants d’organitzacions ecologistes
d) Un representant de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
e) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient
f) Un representant del Consell Insular de Menorca
g) Un representant del Consell Insular de Mallorca
h) Un representant del Consell Insular d’Eivissa
i) Un representant del Consell Insular de Formentera
j) Tres representats de les organitzacions professionals agràries

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 15044
Ordre de la consellera d’Interior, de 24 de juny de 2009, de creació i de supressió dels fitxers que contenen dades de caràcter
personal de la Conselleria d’Interior i de l’Escola Balear
d’Administració Pública
La disposició addicional segona de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal, pel
que fa als fitxers automatitzats, establia que les administracions públiques que
n’eren responsables havien d’adoptar una disposició de regulació dels fitxers
amb dades de caràcter personal o adaptar els existents.
A fi de fer efectiu aquell mandat legal es va aprovar, a proposta de la
Presidència, en la sessió de Consell de Govern de 27 de juliol de 1994, el Decret
92/1994, de 27 de juliol, que va fer pública la relació de fitxers automatitzats
que contenien dades gestionades pel Servei d’Informàtica de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Amb posterioritat, s’ha aprovat la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que deroga expressament la
Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, i que és la norma que actualment garanteix el tractament adequat de les dades de caràcter personal, amb respecte de les
llibertats públiques i dels drets a l’honor i a la intimitat personal i familiar.
El nou panorama legislatiu introduït per la Llei orgànica 15/1999 i per les
lleis autonòmiques que regulen el Govern de les Illes Balears i pel règim jurídic
de l’Administració autonòmica (Llei 4/2001, de 14 de març, i Llei 3/2003, de 26
de març, respectivament), a més dels temps transcorregut des de 1994, ha implicat així mateix canvis substancials en les estructures orgàniques de les conselleries, nous repartiments i noves assumpcions de competències, amb la necessitat inherent de crear nous fitxers i actualitzar els existents.
En el capítol I del títol IV de la Llei orgànica 15/1999 es regulen expressament els aspectes formals i materials dels fitxers de titularitat pública.
L’article 20 disposa que la creació, la modificació i la supressió dels fitxers de
les administracions públiques només podrà fer-se mitjançant disposició general
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent (en
el nostre cas, el Butlletí Oficial de les Illes Balears).
Així mateix, la seva disposició addicional primera, relativa als fitxers preexistents a l’entrada en vigor de la Llei orgànica, disposa que els fitxers i els
tractaments automatitzats inscrits o no en el Registre General de Protecció de
Dades han d’adequar-se a aquesta Llei orgànica en el termini de tres anys comptadors des de l’entrada en vigor.
Respecte dels fitxers no automatitzats, la disposició addicional primera
esmentada disposa que el termini per a l’adequació a la Llei orgànica 15/1999
és de dotze anys comptadors des del 24 d’octubre de 1995. No obstant això, en
aplicació dels principis d’eficàcia, d’economia processal i d’eficiència, es considera convenient que els fitxers regulats en aquesta Ordre s’adeqüin a la normativa vigent.
El Consell de Govern de 20 d’octubre de 2006 aprovà el Decret 90/2006,
sobre la creació, la modificació i la supressió de fitxers que contenen dades de
caràcter personal, el qual deroga expressament el Decret 92/1994, de 27 de
juliol, esmentat anteriorment. L’article 1 d’aquest Decret 90/2006, disposa que
les disposicions generals de creació, de modificació i de supressió de fitxers que
contenen dades de caràcter personal a les quals es refereix l’article 20 de la Llei
orgànica 15/1999 han d’adoptar la forma d’ordre dictada per la persona titular
respectiva de les conselleries que integren l’Administració autonòmica.
El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, que deroga el Reial
decret 994/1999, d’11 de juny, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter
personal, estableix tres nivells de protecció (bàsic, mitjà i alt) segons el tipus de
dades emmagatzemades, i fixa les mesures tècniques que s’han d’adoptar en
funció del nivell de protecció assignat.
A més a més, respecte a la regulació dels fitxers que contenen dades procedents de sistemes de videovigilància, s’ha de tenir en compte la Instrucció
1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre
el tractament de les dades personals amb finalitat de vigilància per mitjà de sistemes de càmeres o videocàmeres.

