BOIB

Num. 18

03-02-2009

27

CONSELLERIA D'INTERIOR
( ) Deneg l’autorització a què es refereix el paràgraf 4 anterior, per la qual
cosa aport la següent documentació:
- Certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
- Certificat d’estar al corrent davant la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
- Certificat o nota simple del Registre Mercantil de l’empresa sol·licitant.
5. Que complesc les característiques de PIME amb la condició de petita
empresa, d’acord amb les condicions que assenyala l’apartat tercer de la
Resolució de convocatòria.
6. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, em don per assabentat o assabentada que les dades
personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, als
efectes de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, als efectes estadístics. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comerç.
Per tot això,
DEMAN:
La subvenció per dur a terme les actuacions esmentades.
_______________, _____ d_______________ de 2009
(Signatura)
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. CONSELLERIA DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I ENERGIA
ANNEX 4
Relació dels pressuposts sol·licitats
Per a les obres aprovades superiors a 30.000,00 euros.
Per a subministraments de béns d’equip, prestació de serveis de consultoria o
assistència tècnica superiors a 12.000,00 euros.
Beneficiari:…………………………………….
.CIF:……………………….Núm. d’exp.:…………..
Empresa

Import

Pressupost triat

1. …………………
2. ..……………….
3. …………………

…………………..
…………………..
…………………..

…………………..

1. …………………
2. ..……………….
3. …………………

………………..
………………..
………………..

…………………..

1. …………………
2. ..……………….
3. …………………

……………..
…………………
…………………

…………………..

Si el pressupost elegit no és el més econòmic, s’ha d’acompanyar d’una
memòria justificativa:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de l’elecció del pressupost
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Si no s’aporten tres pressuposts:
(Manifestació del beneficiari que no s’aporten, ja que no hi ha en el mercat
més empreses subninistradores)
…………………………………………………….
…………………………………………………….

—o—

Num. 1129
Resolució de la consellera d’Interior de dia 13 de gener de 2009
per la qual es modifica la Resolució de creació del Consell Pitiús
de Coordinació Policial
Antecedents
1. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Interior de 14 de setembre de
2007 es va crear el Consell Pitiús de Coordinació Policial (BOIB núm. 144, de
27 de setembre de 2007).
2. El punt 1.1 de l’annex de l’esmentada Resolució, regula la composició
del Consell Pitiús i les persones que en són membres i, pel que fa a les persones
vocals, assenyala el següent: ‘e) Un vocal en representació de l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears. És nomenat per resolució de la consellera d’Interior’.
3. D’acord amb el contingut del punt 1.1 e de l’annex de creació del
Consell Pitiús de Coordinació Policial abans esmentat, la consellera d’Interior
mitjançant resolució amb data de dia 2 d’octubre de 2007 va nomenar una persona vocal en representació de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears
(ISPIB) en l’esmentat Consell de Coordinació Policial.
4. Atès que s’ha de modificar la composició i el nombre de persones
vocals del Consell Pitiús de Coordinació Policial pel que fa a la representació
de l’ISPIB i, a la vegada, substituir-ne la persona vocal designada anteriorment,
es necessari dur a terme la modificació de la Resolució abans esmentada, vista
la presa en consideració pel Ple del Consell Pitiús de Coordinació Policial de
data 15 de desembre de 2008 de la proposta de modificació.
Fonaments de dret
1. L’article 148.1.22 de la Constitució espanyola atribueix a les comunitats autònomes la competència respecte a la coordinació i a la resta de facultats
en relació amb les policies locals.
2. L’article 30.19 de la LO 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears reserva a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals, en els
temes que estableixi una llei orgànica.
3. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, regula entre altres qüestions diversos aspectes fonamentals relatius a l’organització i les funcions de les policies locals, i constitueix el marc d’actuació de
la Comunitat Autònoma en aquesta matèria.
4. En l’exercici de l’esmentada competència exclusiva, el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, per la qual es crea un règim jurídic homogeni per
a la Policia Local i s’estableix el règim de la seva coordinació, alhora que s’enumeren les funcions en les quals es concreta i s’estableixen els òrgans que les
exerceixen.
5. Així, l’article 10.1 i de la Llei esmentada determina que la coordinació de
l’actuació de les policies locals comprèn, entre d’altres, la creació del marc en
el qual s’haurà de desenvolupar el suport i la col·laboració interpolicial en
matèria d’informació, actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter temporal i extraordinari. L’article 12 de l’esmentada Llei atribueix l’exercici directe de les funcions esmentades en matèria de coordinació de les policies
locals a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals,
respectant les competències que corresponen als municipis.
6. D’acord amb el que disposa l’article 11.1 de l’esmentada Llei 6/2005,
de 3 de juny, en relació amb el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de
les Illes Balears, pel qual s’estableix les competències i l’estructura orgànica
bàsica de la Conselleria d’Interior, la consellera d’Interior és la persona competent per exercir la competència autonòmica sobre coordinació de les policies
locals. A més, l’article 11.2 de la Llei 6/2005 preveu que, per a un millor exercici de les funcions en matèria de coordinació, es puguin constituir altres òrgans
col·legiats assessors dels òrgans de coordinació prevists a l’apartat 1 de l’esmentat article.
Per tot això, en aplicació del que disposa l’article 11.1 de l’esmentada Llei
6/2005, de 3 de juny, i 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, a proposta del director general d’Interior, en ús de les atribucions que
em confereixen les disposicions legals vigents, dict la següent
Resolució
1. Es modifica el punt 1.1 apartat e de l’annex de la Resolució amb data
de 14 de setembre de 2007 de la consellera d’Interior, pel qual es crea el Consell
Pitiús de Coordinació Policial, i queda redactat amb el contingut següent:
e) Dues persones vocals en representació de l’Institut de Seguretat Pública
de les Illes Balears. Han de ser nomenades per resolució de la consellera o conseller d’Interior.
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2. Disposar el cessament, com a persona vocal designada en representació
de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, del senyor Joan Feliu
Amengual.
3. Nomenar, com a persones vocals en representació de l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears en el Consell Pitiús de Coordinació
Policial, el senyor Antonio Fiol López i la senyora Paola Torres Van Gent.

03-02-2009

Els criteris de selecció són els establerts en el punt 4 de les instruccions
que regeixen el Pla de Formació Contínua de l’escola Balear d’administració
Pública per a l’any 2009, si bé tenen preferència les persones interessades que
es varen inscriure durant el termini fixat en el punt 2 de les instruccions indicades, aprovades per la Resolució de la presidenta de 26 de novembre de 2008
(BOIB de 4 de desembre).
Publicar aquesta Resolució en el BOIB.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 de gener de 2009

Interposició de recursos.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Interior en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, 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 jurídic 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-se publicat la
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La presidenta
María Ángeles Leciñena Esteban

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 1135
Tràmit d’audiència i d’informació pública del Projecte de decret
pel qual es modifica el Decret 107/2006, de 15 de desembre, de
regulació de l’ús de la signatura electrònica en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Marratxí, 13 de gener de 2009
La consellera d’Interior
María Ángeles Leciñena Esteban.

—o—
Num. 1321
Resolució de 12 de gener de 2009 de la presidenta de l’Escola
Balear d’Administració Pública per la qual s’amplia el termini
de presentació de sol·licituds per participar als cursos del Pla de
Formació continua de l’any 2009
Antecedents
En el BOIB de 4 de desembre de 2008 es va publica la Resolució de 26
de novembre de la presidenta de l’escola Balear d’administració Pública, per
la qual es varen aprovar els plans de formació per a l’any 2009.

D’acord amb el que disposen els articles 43.1.b i 44 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, com també l’article 59.6.a de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i en compliment del que disposa el punt
3 de la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 14 de gener
de 2009, se sotmet a audiència i informació pública el Projecte de decret pel
qual es modifica el Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de
la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, durant un termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, període en el qual es pot consultar el Projecte esmentat i la resta
de l’expedient d’elaboració de la norma en la Secretaria General de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, ubicada al carrer Palau Reial
núm. 17, de Palma, així com, si escau, presentar al·legacions davant aquesta
mateixa Secretaria General.
Palma, 16 de gener de 2009
El secretari general
Fernando Toll-Messía Gil

L’annex 3 de la Resolució inclou les instruccions per les quals es regeixen les activitats formatives programades corresponents al Pla de Formació
Continua de l’Escola Balear d’Administració Pública per a l’any 2009 i l’annex
4 inclou l’oferta formativa d’aquest Pla.

—o—

El punt 2 de l’annex 3 indica el termini de presentació de sol·licituds per
a la participació en els cursos inclosos en el Pla de Formació Continua 2009,
que va començar el 5 de desembre de 2008 i va finalitzar el 15 de desembre de
2008.
El termini fixat, d’11 dies naturals, que va coincidir amb 4 dies festius,
va ser insuficient perquè totes les persones interessades s’assabentessin i presentessin la sol·licitud, per la qual cosa resulta oportú atorgar un nou termini per
a la inscripció en els cursos indicats.
Per tot això dict la següent

Num. 1274
Anunci de l’Acord d’encàrrec de gestió a l’Empresa BITEL, SA,
d’1 de gener de 2009 ,relatiu al suport funcional a la direcció
general de Tecnologia i Comunicacions.
D’acord amb el que disposa l’article 30.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, es publica en el Butlletí oficial de les Illes Balears, l’Acord d’encàrrec
de gestió a l’Empresa BITEL Baleares Innovación Telemática, SA, d’1 de gener
de 2009.
Palma, 16 de gener de 2009

Resolució
Fixar un nou termini de 10 dies naturals, comptadors des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució, per a la inscripció de les persones interessades en els cursos inclosos en l’annex 4 de la Resolució de la presidenta de
l’EBAP de 26 de novembre de 2008 (BOIB núm. 169 de 4 de desembre), que
constitueixen l’oferta formativa del Pla de Formació Continua 2009.
Establir que només poden presentar una sol·licitud per participar als cursos que constitueixen l’oferta formativa del Pla de Formació Contínua de l’any
2009, durant el termini indicat, les persones interessades que no n’hagin tramitat cap altra sol·licitud.

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

Acord d’encàrrec de gestió a l’empresa Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL, SA) d’1 de gener de 2009, relatiu al suport funcional a la Direcció
General de Tecnologia i Comunicacions
Parts
Carles Manera Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del
Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, del pre-

