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Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de desembre de 2010
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Fina Santiago Rodríguez
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CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
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procediments administratius i millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
Així, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, regula en el títol III la gestió electrònica dels procediments i, en
aplicació del que estableix l’article 34 d’aquesta Llei i l’article 20.1 del Decret
113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’ha fet un
redisseny funcional i una simplificació del procediment per emetre l’informe
dels plecs de prescripcions tècniques preceptiu en els projectes informàtics, mitjançant l’ús d’una aplicació informàtica. Com a conseqüència d’aquest redisseny, és pertinent substituir les comissions tècniques de sistemes d’informació
en matèria de tecnologia i comunicacions per un tràmit més senzill i que permeti
l’actuació paral·lela i asíncrona dels diferents actors implicats; tot això sense
perdre els objectius de control i coordinació propis de la Comissió esmentada,
que assumeix la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia,
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 23 de desembre
de 2010,
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Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la
Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el
manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació
La primera comissió d’informàtica es va constituir inicialment mitjançant
el Decret 48/1984, de 7 de juny, que preveia únicament la Comissió Tècnica
d’Organització i Informàtica, de la qual formaven part un representant de cadascuna de les conselleries.
El Decret 136/1995, de 12 de desembre, crea les comissions Superior i
Tècnica d’Informàtica. La Comissió Tècnica estava configurada pel secretari
general tècnic de Presidència, l’interventor general, el cap del Departament
Jurídic, l’assessor en matèria d’informàtica de Vicepresidència i un representant
designat pel president de la Comissió Superior. El Decret 108/2000, de 14 de
juliol, deroga el Decret 136/1995 i constitueix novament les comissions
Superior i Tècnica d’Informàtica, amb una nova composició. Pel que fa a la
Comissió Tècnica, la presideix el director general de Tecnologia i
Comunicacions, dos representants de la conselleria promotora del projecte i els
tècnics que el president de la comissió designi.
El Decret 174/2003, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les comissions
de sistemes d’informació en tecnologia i comunicacions, estableix, d’una banda,
l’estructura, la composició i les funcions de les comissions de sistemes d’informació, i, de l’altra, determinats requisits de caràcter procedimental referits a
l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el manteniment de béns i serveis integrats dels sistemes d’informació. Així mateix, deroga els anteriors decrets reguladors de les comissions, en canvia la denominació i en varia la composició.
Pel que fa a la Comissió Tècnica de Sistemes d’Informació en Tecnologia
i Comunicacions, manté la mateixa composició que la Comissió Tècnica
d’Informàtica. Entre les funcions de la Comissió Tècnica d’Informació, article
5 d, hi ha la ‘d’informar sobre tots els projectes dels sistemes d’informació de
les conselleries, del Servei de Salut de les Illes Balears i de les entitats autònomes (equipaments, comunicacions, aplicacions, programes informàtics, etc.) per
tal de garantir-ne la conformitat amb les normes i els criteris d’homologació prèviament definits, en els casos en què l’emissió de l’informe no correspongui a
la Comissió Superior’.
Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 7 del Decret 174/2003,
quant a l’adquisició de béns informàtics o telemàtics, contractes d’arrendament,
serveis de comunicació i contractes de manteniment i suport, abans de la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, és necessari l’informe favorable en relació amb el plec de prescripcions tècniques emès per la Comissió
Tècnica en els casos en què no es necessita l’aprovació o l’autorització prèvia
del Consell de Govern.
La Comissió Tècnica està formada únicament per representants de la conselleria o l’entitat promotora del projecte, que el presenta davant la Comissió, i
per tècnics de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, que són els
que realment valoren el plec de prescripcions tècniques i la seva adequació a les
normes i als criteris d’homologació. Amb aquesta composició, és més adequat
que sigui la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions la que valori els
plecs de prescripcions tècniques que presentin les conselleries o entitats promotores dels projectes.
La desaparició de les comissions tècniques de sistemes d’informació en
matèria de tecnologia i comunicacions suposa agilitar i facilitar la tramitació
dels expedients de contractació de sistemes d’informació amb la incorporació de
les eines informàtiques.
En aquest sentit, el desenvolupament de la societat de la informació i la
implantació de l’administració electrònica en l’activitat de les administracions
públiques implica l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació amb
l’objectiu de millorar els serveis públics, la qual cosa implica simplificar els
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DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Decret té per objecte regular la Comissió Superior de Sistemes
d’Informació en Tecnologia i Comunicacions, com també l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació per part dels òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i dels organismes autònoms
integrants del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Capítol II
La Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions. Naturalesa, composició i funcions
Article 2
Naturalesa
La Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions es configura com un òrgan col·legiat de naturalesa consultiva en
matèria de sistemes d’informació, que s’adscriu a la Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia, mitjançant la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions.
Article 3
Composició
1. El president de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en
Tecnologia i Comunicacions és la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, que
pot delegar el càrrec en qualsevol altra persona.
2. Els vocals de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en
Tecnologia i Comunicacions són els següents:
a) La secretària general de la Conselleria de Presidència, que actua com a
secretària de la Comissió.
b) La secretària general de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.
c) El director general de Tecnologia i Comunicacions.
d) Un representant del promotor del projecte que ha de ser objecte d’informe.
En el cas que el promotor del projecte sigui una conselleria, ha d’actuar
com a representant el secretari general d’aquesta, que podrà ser substituït pel
director general competent per raó de la matèria o per un tècnic de la conselleria.
En el cas que el promotor del projecte sigui el Servei de Salut de les Illes
Balears o un organisme autònom, ha d’actuar com a representant el director-gerent o càrrec assimilat del Servei de Salut de les Illes Balears o de l’organisme
autònom corresponent, que podrà ser substituït per un tècnic de l’entitat.
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Article 4
Funcions
1. La Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions té com a funció informar, amb caràcter previ i preceptiu, sobre
tots els projectes en matèria de sistemes d’informació (equipaments, comunicacions, aplicacions, programes informàtics, etc.), per tal de garantir-ne la conformitat amb les normes i els criteris d’homologació prèviament definits per la
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, en els casos en què, per raó
de la naturalesa o quantia dels projectes, aquests hagin de ser elevats a
l’aprovació o sotmesos a l’autorització prèvia del Consell de Govern.
2. El funcionament de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en
Tecnologia i Comunicacions s’ha d’ajustar a les normes dels òrgans col·legiats
regulades en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i a les peculiaritats organitzatives dels òrgans col·legiats contingudes en
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Capítol III
Adquisició, alienació, arrendament i manteniment de béns i serveis dels
sistemes d’informació
Article 5
Inventari de sistemes d’informació
1. La Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, a través de la Direcció
General de Tecnologia i Comunicacions, ha de gestionar l’inventari de sistemes
d’informació, sens perjudici del compliment de la normativa vigent en matèria
de patrimoni.
2. Queden exclosos d’aquest inventari tots els equips terminals i perifèrics, com també les aplicacions que no resideixin als servidors del Centre de
Procés de Dades.
Article 6
Procediment
1. Per a l’adquisició de béns informàtics o telemàtics i per a la formalització de contractes d’arrendament, de serveis de comunicació i de manteniment i suport, els òrgans inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret han de
constituir la mesa de contractació d’acord amb els termes prevists en la normativa vigent que hi sigui d’aplicació.
2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, abans de la proposta
d’aprovació de l’expedient de contractació, és necessari l’informe favorable en
relació amb el plec de prescripcions tècniques emès per la Comissió Superior de
Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions que regula el capítol II
d’aquest Decret, en els casos en què la despesa o inversió hagi de ser aprovada
o autoritzada prèviament pel Consell de Govern, o pel director general de
Tecnologia i Comunicacions, en la resta de casos.
3. La sol·licitud de l’informe a què es refereix l’apartat anterior s’ha de
trametre, per mitjans electrònics, a la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions, que ha d’emetre l’informe corresponent en el termini màxim de
10 dies o, si escau, l’ha de trametre a la Comissió Superior de Sistemes
d’Informació en Tecnologia i Comunicacions perquè aquest òrgan emeti l’informe en el termini esmentat.
Disposició addicional única
Referències normatives
Les referències a la Comissió Tècnica de Sistemes d’Informació en
Tecnologia i Comunicacions que subsisteixin en la normativa vigent, s’han
d’entendre fetes al director general de Tecnologia i Comunicacions.
Disposició derogatòria única
Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquest Decret i, en particular, el Decret 174/2003, de 24
d’octubre, pel qual es regulen les comissions de sistemes d’informació en tecnologia i comunicacions.
Disposició final primera
Habilitació normativa
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S’autoritza la consellera d’Innovació, Interior i Justícia per dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de desembre de 2010
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 29090
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de desembre de 2010 per
la qual es convoquen, per a l’exercici 2010 en segona convocatòria, les subvencions destinades a la instal·lació de joves agricultors
A les Illes Balears s’està constatant un important grau d’envelliment de la
població dedicada a l’activitat agrària, a causa de la falta de relleu generacional,
ja sigui pels alts costs d’instal·lació, els nivells baixos de renda en comparació
amb altres sectors o bé per la manca d’al·licients en el medi rural. Per tot això,
dins els objectius fonamentals de l’estratègia de desenvolupament rural contemplats en el PDR de les Illes Balears per al període 2007-2013, en la mesura
1.1.2, hi apareix la d’estimular la instal·lació de joves agricultors com a titulars
d’explotacions agràries i contribuir a:
- El rejoveniment de la població activa agrària, fomentant el relleu generacional que contribueixi a la millora de la competitivitat i la dinamització del
sector.
- El foment de l’ocupació en el sector agrari i en l’activitat de l’explotació.
- El manteniment de la població en el medi rural.
- Evitar l’abandonament de les explotacions, millorant-ne les seves
dimensions i el manteniment de l’activitat de l’explotació, complementant-la, en
el seu cas, amb altres activitats realitzades en el medi rural.
- Millorar la competitivitat de les explotacions mitjançant l’adaptació de
les seves produccions al mercat, l’increment de la rendibilitat de la seva producció i l’impuls de la innovació i la utilització de noves tecnologies.
- Millorar el capital humà de les explotacions, més ben capacitat professionalment i empresarialment.
Per a la consecució dels objectius enumerats, es promourà la instal·lació
de joves agricultors donant suport al seu accés a la titularitat de les explotacions
agràries, de manera individual o associativa, ubicades a les Illes Balears, la qual
cosa comportarà una millora estructural i una modernització, en el moment de
la seva instal·lació i posteriorment.
Les accions es centren en concedir ajudes als joves per afrontar les inversions i despeses necessàries per a la instal·lació.
Les convocatòries anteriors aprovades per Resolucions de la presidenta
del FOGAIBA, de dates 21 de desembre de 2007, 10 de desembre de 2008 i 6
de novembre de 2009, han incentivat la incorporació a la titularitat de les explotacions agràries de 131 joves, per tant, la mesura esdevé un instrument fonamental per a fomentar l’adaptació de les estructures agràries productives a les
necessitats del mercat, als nous reptes esdevinguts i al rejoveniment de la població activa agrària, objectius fonamentals de l’actual període de programació.
El desenvolupament d’aquesta mesura s’ha de fer tenint en compte la
reglamentació comunitària en matèria de desenvolupament rural continguda en
el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005,
relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) que, dins l’Eix 1 (Augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal), contempla la instal·lació de joves agricultors com a mesura destinada a fomentar el coneixement i millorar el potencial
humà, i en el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament

