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acreditatiu de la identitat de la persona beneficiària o, si n’hi ha, de qui la representa legalment, en el moment en què s’efectua la compra.
20. Revocació dels ajuts concedits
20.1. D’acord amb el que disposa l’article 43 del Text refós de la Llei de
subvencions, pertoca revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment
a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte.
20.2. Com a conseqüència de la revocació, queda sense efecte l’acte de
concessió i s’han de reintegrar les quanties percebudes indegudament.
21. Reintegrament dels ajuts concedits
21.1. D’acord amb l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions,
pertoca reintegrar, totalment o parcialment, les quanties percebudes i exigir-ne
l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data
de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos que estableix
l’article esmentat.
21.2. El procediment de reintegrament es regeix pel que estableix l’article
44 del Text refós de la Llei de subvencions.

22-05-2010

tal i l’autonòmica vigents, el calendari dels dies festius per a l’any 2011 en l’àmbit de les Illes Balears indicats a continuació:
1 de gener
6 de gener
1 de març
21 d’abril
22 d’abril
25 d’abril
15 d’agost
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
26 de desembre

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 14 de maig de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

22. Règim d’infraccions i sancions

23. Inspecció
D’acord amb el que disposa aquesta convocatòria, les subvencions que
concedeix la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració s’han de sotmetre a la inspecció corresponent, segons la normativa legal vigent que hi sigui
aplicable.

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 11544
Acord del Consell de Govern de dia 14 de maig de 2010 pel qual
s’aprova el calendari de festes per a l’any 2011 en l’àmbit de les
Illes Balears
De conformitat amb el que disposen el Reial decret 98/1996, de 26 de
gener, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de treball (execució de la
legislació laboral) (BOE núm. 52, de 29 de febrer), i el Decret 31/1996, de 7 de
març, d’assumpció i distribució de competències transferides per
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de treball (execució de la legislació laboral) (BOIB núm. 35, de 19 de
març), correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determinar les
festes laborals d’àmbit local i substituir per unes altres les festes a què es refereix l’article 45 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE núm. 180, de 29 de juliol),
segons la redacció del Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre (BOE núm.
267, de 7 de novembre).
Així mateix, l’article 2 del Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es
regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 105, de 15 d’agost), dictat a l’empara del que disposa amb caràcter necessari la normativa de l’Estat, determina que el Consell de Govern, mitjançant un acord, pot substituir les festes que assenyala la lletra d) de l’article 1
d’aquest Decret per altres que, per tradició, siguin pròpies de la comunitat, com
també la possibilitat de substituir el descans laboral del dilluns de les festes que
coincideixen en diumenge per altres que siguin tradicionals a les Illes Balears.
D’altra banda, i pel que fa al cas, s’han consultat les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Treball i
Formació, en la sessió de dia 14 de maig de 2010, adoptà, entre d’altres, l’Acord
següent:
‘Primer. Aprovar, de conformitat amb allò que disposen la normativa esta-

Dissabte
Dijous
Dimarts
Dijous
Divendres
Dilluns
Dilluns
Dimecres
Dimarts
Dimarts
Dijous
Dilluns

Segon. Donar compte d’aquest Acord al Ministeri de Treball i
Immigració, de conformitat amb el que estableix la disposició final segona del
Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

21.3. Les quanties reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

L’incompliment dels requisits que estableix aquesta convocatòria dóna
lloc a aplicar el règim d’infraccions i sancions que regula el títol V del Text refós
de la Llei de subvencions.

Cap d’any
Epifania del Senyor
Dia de les Illes Balears
Dijous Sant
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua
Assumpció de Maria
Festa nacional
Tots Sants
Dia de la Constitució
Immaculada Concepció
Segona festa de Nadal

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 11358
Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 10 de
maig de 2010 per la qual es regulen l’adscripció, la composició i
el règim de funcionament del Consell Assessor de Comerç de les
Illes Balears
La Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les
Illes Balears, modificada per la Llei 8/2009, de 16 de desembre, per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, crea, en l’article
11, el Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears com a òrgan consultiu del
Govern en les matèries regulades en aquesta Llei i especifica les seves funcions.
La Llei també disposa que, mitjançant una ordre del titular de la conselleria
competent en matèria de comerç del Govern de les Illes Balears, s’han d’establir el règim de funcionament, l’organització i la composició del Consell
Assessor de Comerç, el qual ha de tenir la representació dels agents econòmics
i socials, així com dels consumidors i de les administracions territorials de les
Illes Balears.
Per tot això, en virtut de l’article 11 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, en
relació amb els articles 33.3 i 38.2.b de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears, dict la següent
Ordre
Article 1
Adscripció
El Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears ha de quedar adscrit
orgànicament a la conselleria competent en matèria de comerç, com a òrgan
consultiu en les matèries regulades en la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, a fi de promoure i d’impulsar la
participació i la consulta de les entitats implicades en l’activitat comercial de les
Illes Balears.
Article 2
Composició
1. El Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears està compost per:
a) President o presidenta: el conseller o consellera competent en matèria
de comerç.
b) Vicepresident o vicepresidenta: el director o directora general de
Comerç.
c) Un representant de cada un dels consells de les Illes Balears.
d) Cinc representants de les organitzacions empresarials més representatives del sector de comerç de les Illes Balears (dos representants de Mallorca, un
de Menorca, un d’Eivissa i un de Formentera).

