BOIB

16
19

4

54 (San Patricio)

Num. 90

Propietat

28-06-2008

Rafael Mascaró Pons

20

4

9 (Terra Rotja)

Propietat

20

4

9 (Terra Rotja)

Ús d’habitació vitalici a
favor d’Antonia Rodríguez
Taltavull

21

5

7 (Terra Rotja)

Propietat

21

5

7 (Terra Rotja)

Úsd’habitació vitalici a
favor d’Antonia Rodríguez
Taltavull

C/ Des Porrassar, Portal 2
07730 Alaior

23.444

Francisco Javier de Sintas Ponte,
M. Pilar de Sintas Ponte i
M. Estrella de Sintas Ponte

C/ Isabel Ii, 58 07701 Maó

24.279

Representant: Ministeri Fiscal

Avda. Fort de L’eau, 46
07702 Maó

24.279

Francisco Javier de Sintas Ponte,
M. Pilar de Sintas Ponte i
M. Estrella de Sintas Ponte

C/ Isabel Ii, 58 07701 Maó

3.303

Representant: Ministeri Fiscal

Avda. Fort de L’eau, 46
07702 Maó

3.303

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
Palma, 20 de juny de 2008
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CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ
Num. 11532
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 12 de juny de 2008, per la qual es crea la Comissió Balear de Tecnologia i
Comunicacions i el Comitè Assessor de la Presidència de la Comissió
D’acord amb el que disposa el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, per mitjà de la
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, li corresponen, entre d’altres, les competències en la planificació i l’ordenació dels sectors de les comunicacions
i de les noves tecnologies de la informació.
L’article 29 del nou Estatut d’autonomia de les Illes Balears que en resulta de la reforma operada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que
els poders públics de les Illes Balears, en el seu àmbit competencial, han d’impulsar l’accés a les noves tecnologies, a la plena integració a la societat de la informació i a la incorporació dels processos d’informació.
Un dels objectius principals que les administracions de les Illes Balears pretenen aconseguir és fer una administració àgil, eficaç i propera als ciutadans. A
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (d’ara endavant TIC), es fa feina tant amb iniciatives individuals i independents com amb actuacions conjuntes de cada una de les Administracions. Així, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions, duu a terme tasques, entre d’altres, per facilitar l’accés i l’ús de les noves tecnologies als ciutadans; a més, s’han fet actuacions conjuntes, com ara convenis de col·laboració en matèria d’administració digital i de xarxa d’interconnexió.
Malgrat els esforços de les administracions, no es pot parlar d’una immersió efectiva de les noves tecnologies en les relacions dels ciutadans amb les administracions, ja que molts d’aquests ciutadans, encara avui, no tenen resolts requisits primordials com és l’accés a la banda ampla i a la formació.
D’acord amb tot això, creiem que és el moment adequat per fer una passa més per aconseguir un objectiu tan ambiciós com el que es vol assolir. I, en aquest
sentit, és important que les diferents administracions tenguin coneixença del nivell d’accés i desenvolupament dels ciutadans en matèria de TIC, de les necessitats,
les mancances i les demandes, per tal que les administracions, de forma conjunta i a partir del seu àmbit competencial, aportin solucions properes als ciutadans. La
creació de la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicacions permetrà que les administracions de la comunitat autònoma de les Illes Balears disposin de la informació adequada per poder escometre i prioritzar les accions necessàries en matèria de TIC de manera que tots els ciutadans se’n beneficiïn, des del mateix punt de
partida.
Per tot això, en aplicació del que disposen els articles 19.2 i 42 c de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
Primer. Objecte
1. L’objecte d’aquesta Resolució és crear i regular l’estructura, la composició i les funcions de la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicacions, com a
òrgan de coordinació dels consells insulars i dels municipis amb l’Administració autonòmica en l’exercici de les competències en matèria de tecnologia i comunicacions.
2. Així mateix, en virtut d’aquesta Resolució també es crea el Comitè Assessor de la Presidència de la Comissió.
Segon. Composició de la Comissió
1. La Comissió Balear de Tecnologia i Comunicacions està integrada pels membres següents:
– El director general de Tecnologia i Comunicacions, que la presideix.
– El conseller d’Hisenda i Innovació del Consell Insular de Mallorca.
– La consellera de Corporació i Comunicació del Consell Insular d’Eivissa.
– La consellera de Cooperació Local i Innovació del Consell Insular de Menorca.
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– La consellera de Cultura i Noves Tecnologies del Consell Insular de
Formentera.
– El president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB).
2. El secretari o la secretària de la Comissió ha de ser un dels vocals, i l’ha
de designar la Comissió en la primera reunió.
Tercer. Funcions de la Comissió
1. En matèria de tecnologia i comunicacions, la Comissió Balear de
Tecnologia i Comunicacions ha de fixar les pautes i els criteris d’actuació conjunta en matèria de tecnologia, mitjançant la promoció de la interoperativitat
entre les administracions, amb la finalitat de coordinar, millorar i aprofitar l’ús
dels recursos de les administracions en matèria de tecnologia i comunicacions.
2. Concretament, són funcions prioritàries de la Comissió les adreçades a
aconseguir els objectius següents:
a) Conèixer l’estat de les TIC en l’àmbit territorial de les Illes Balears i,
una vegada feta una relació de les mancances i les necessitats, prioritzar les
accions per cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans en qualsevol àmbit de
la matèria.
b) Possibilitar l’apropament de la banda ampla als ciutadans de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per mitjà d’accessos d’ADSL, de satèl·lit, de
radioenllaç, o de qualsevol altra tecnologia que permeti la interrelació entre els
ciutadans i les diferents administracions.
c) Unificar esforços de les diferents administracions de l’àmbit de les Illes
Balears per tal que, amb independència de les competències que hi corresponen
els ciutadans vegin en l’Administració una eina eficaç per resoldre els problemes.
d) Aprofitar les iniciatives en matèria de TIC dutes a terme per les diferents administracions, de manera que les iniciatives liderades per una de les
administracions permeti l’ús a les altres, la qual cosa suposarà l’estalvi econòmic, com també contribuir a l’homogeneïtzació dels seus productes d’ús.
e) Promoure iniciatives per al desenvolupament de l’Administració electrònica.
f) Promoure l’ús i el coneixement de les tecnologies al conjunt dels ciutadans.
g) Promoure accions de conscienciació conjunta dels ciutadans.
h) Promoure iniciatives i accions adreçades a eliminar l’anomenada bretxa digital.
3. Per tal de dur a terme aquestes funcions, la Comissió pot formar grups
de treball amb personal dels departaments i serveis especialitzats en la matèria.
Quart. Funcionament de la Comissió
1. La Comissió s’ha de reunir, com a mínim, amb periodicitat semestral.
2. El funcionament de la Comissió es regeix per la normativa aplicable als
òrgans col·legiats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
3. El president de la Comissió, si els assumptes que s’hagin de tractar ho
requereixen, pot convocar a les sessions les persones expertes en la matèria que
consideri oportú, que hi podran assistir amb veu però sense vot.
Cinquè. Composició, funcions i funcionament del Comitè Assessor de la
Presidència de la Comissió
1. El Comitè Assessor de la Presidència de la Comissió Balear de
Tecnologia i Comunicacions està integrada pels membres següents:
– El director general de Tecnologia i Comunicacions, que la presideix.
– El director general d’Indústria, de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia.
– El director general d’Ordenació i Planificació, de la Conselleria de
Turisme.
El secretari del Comitè ha de ser un dels vocals, i l’ha de designar el
Comitè en la primera reunió.
2. La funció del Comitè és assessorar la Presidència de la Comissió
esmentada pel que fa a la delimitació de les iniciatives i accions de
l’Administració de la Comunitat Autònoma en el si de la Comissió.
3. El funcionament del Comitè s’ha de regir per les mateixes regles que
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s’estableixen, per a la Comissió, en el punt quart d’aquesta Resolució.
Sisè. Publicació
Aquesta Resolució desplega efectes el dia següent a la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina
Palma, 12 de juny de 2008
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Num. 11816
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per a
autoritzar la cessió d’ús gratuïta i temporal del local ubicat al
carrer de Josep Rover Motta, 2, 1r, de Palma, a l’Ambaixada de
la República d’Argentina a l’Estat espanyol per a un Consolat a
la circumscripció de les Illes Balears
Antecedents
1. L’intercanvi de correspondència entre el Govern de les Illes Balears i la
República d’Argentina de la darreria de 2006 a l’actualitat que figura a l’expedient patrimonial 163/2008, amb què es tracta la cessió d’un espai per ser utilitzat com a seu del Consolat de la República Argentina a les Illes Balears.
2. La nota verbal del Ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació del
Govern d’Espanya de18 d’abril de 2007, amb què s’informa de l’acceptació de
l’obertura d’una Oficina Consular de la República Argentina amb seu a Palma,
a la circumscripció de les Illes Balears.
3. El contracte d’arrendament entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i els senyors Montserrat Frau Verger i Margarita Galmés Melis d’1 d’abril de 2008, amb què la Comunitat Autònoma arrenda l’immoble situat a la
planta primera de l’edifici del carrer de Josep Rover Motta, 2, de Palma per un
termini de cinc anys des de la signatura del contracte.
4. L’escrit del director general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió
Europea de la Conselleria de Presidència de 19 de maig de 2008 (amb número
de registre d’entrada 7960 i data de 19 de maig de 2008), amb què s’adjunten,
en primer lloc, la resolució del conseller de Presidència de 16 de maig de 2008
que insta al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació l’inici de l’expedient per
a autoritzar la cessió d’ús gratuïta i temporal del local ubicat al carrer de Josep
Rover Motta, 2, 1r, de Palma, per un termini de quatre anys, al Consolat de la
República d’Argentina a les Illes Balears i, en segon lloc, la memòria justificativa de la secretària general de Presidència de 29 d’abril de 2008, sobre la necessitat i conveniència d’atorgar la cessió d’ús gratuïta i temporal de l’esmentat
immoble.
5. L’ampliació de la memòria justificativa del director general d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea de 28 de maig de 2008, amb què s’explica el
canvi de la destinació de l’immoble situat al carrer de Josep Rover Motta,
2, 1r, de Palma, que inicialment s’havia d’ocupar per dependències de la
Conselleria de Presidència, ja que es considerà més adient destinar-lo al
Consolat de la República Argentina a les Illes Balears.
6. L’escrit del director general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió
Europea de 29 de maig de 2008 (amb número de registre de sortida 5620 i data
de 2 de juny de 2008), amb què es sol·licita a l’Ambaixada de la República
Argentina a l’Estat espanyol una còpia de l’escrit amb què el Ministeri d’Afers
Estrangers i de Cooperació del Govern d’Espanya va comunicar l’acceptació de
l’obertura d’una Oficina Consular de la República Argentina amb seu a Palma,
a la circumscripció de les Illes Balears.
7. L’escrit del director general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió
Europea de 29 de maig de 2008 (amb número de registre de sortida 5618 i data
de 2 de juny de 2008), amb què es comunica al Ministeri d’Afers Estrangers i
de Cooperació la intenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’autoritzar la cessió d’ús gratuïta i temporal de l’immoble esmentat.
8. La proposta de resolució d’inici de la directora general de Patrimoni de
4 de juny de 2008.

