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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9268
Decret 36/2011, de 15 d’abril, pel qual es crea la Comissió de
Toponímia de les Illes Balears
La toponímia de les Illes Balears és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears, ja que
és un vehicle d’informació sobre la nostra llengua, la nostra història i geografia,
i constitueix un pilar fonamental de les senyes d’identitat cultural del nostre
país.
Per això, la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, estableix, en l’article 30.2, que la denominació
oficial dels municipis i dels topònims és competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Per altra banda, l’article 35 fa referència a la
Universitat de les Illes Balears com a institució consultiva per a tot el que es
refereix a la llengua catalana.
A les Illes Balears, la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, és la que regula la toponímia de la comunitat autònoma. L’article 14.1 estableix que els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la
catalana. L’article 14.2 estableix que correspon al Govern de la Comunitat
Autònoma, amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en general i topònims de la comunitat autònoma, i que els
noms de les vies urbanes han de ser determinats pels ajuntaments corresponents,
tenint en compte preferentment la toponímia tradicional i els elements culturals
autòctons. Finalment, l’article 14.3 estableix que aquestes denominacions són
les legals a tots els efectes i, doncs, la retolació s’hi ha d’avenir.
Per altra banda, la competència a què ens referim ha estat desplegada pel
Decret 36/1988, de 14 d’abril, pel qual es fan oficials els principals topònims
de les Illes Balears, i pel Decret 61/1990, de 31 de maig, d’ampliació de l’anterior. Posteriorment, el Decret 36/1988 ha estat modificat pel Decret 50/1988, de
12 de maig, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears com a conseqüència del recurs interposat per
l’Ajuntament de Son Servera, i pel Decret 2/2004, de 16 de gener, pel qual es
publiquen en el BOIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears.
El dia 28 d’abril de 1995, es va crear el Gabinet d’Onomàstica (Toponímia
i Antroponímia) de la Universitat de les Illes Balears com a servei de suport per
a la docència, la recerca i el desenvolupament en el camp de l’onomàstica i de
les tecnologies associades que es desenvolupen a la UIB. El Govern de les Illes
Balears, mitjançant un conveni signat entre la Conselleria d’Educació i Cultura
i la Universitat de les Illes Balears, col·labora en el finançament de les activitats
d’aquest Gabinet.
D’altra banda, a la Universitat de les Illes Balears funciona la Comissió
Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL), comissió delegada del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, l’estatut del qual fou
aprovat el 20 de desembre de 2000, la qual s’ocupa de dur a terme l’assessorament lingüístic en matèria de llengua catalana en general i n’elabora els dictàmens corresponents, sol·licitats directament o a través del Servei Lingüístic de
la UIB.
Ara es considera convenient crear un òrgan que impulsi l’aplec i l’estudi
de la toponímia de les Illes Balears i la seva retolació i, en general, la seva representació georeferenciada, tot fixant-ne els criteris corresponents i elaborant els
nomenclàtors georeferenciats que estimi necessaris.
Per tot això, a proposta conjunta dels consellers de Presidència,
d’Educació i Cultura i de Medi Ambient i Mobilitat, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 15 d’abril de 2011,

DECRET
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és crear la Comissió de Toponímia de les Illes
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Balears, adscrita a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears, com a òrgan de proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de
les Illes Balears i sobre la seva integració en la cartografia oficial relativa a les
Illes Balears. Aquestes tasques es duran a terme sens perjudici de les funcions
que la Universitat de les Illes Balears té atribuïdes en matèria d’assessorament
lingüístic, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

Article 2
Nomenament de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears
1. La Comissió ha d’estar integrada per un nombre no superior a 19
membres:
-- 1 president, que és el director general de Política Lingüística o la persona en qui delegui.
-- 3 vicepresidents, que són:
a) El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística
General de la Universitat de les Illes Balears o la persona en qui delegui.
b) El director del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat
de les Illes Balears o la persona en qui delegui.
c) El director general del Govern de les Illes Balears competent en
matèria de cartografia.
-- 1 secretari, amb veu, però sense vot, que ha de ser un funcionari de
la Direcció General de Política Lingüística nomenat pel director general de
Política Lingüística.
-- Un nombre no superior a 10 vocals, designats per les institucions
següents i nomenats pel director general de Política Lingüística:
a) 1 vocal designat pel Consell Insular de Mallorca.
b) 1 vocal designat pel Consell Insular de Menorca.
c) 1 vocal designat pel Consell Insular d’Eivissa.
d) 1 vocal designat pel Consell de Formentera.
e) 1 vocal designat per la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB).
f) 1 vocal designat per la Comissió Tècnica d’Assessorament
Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (CTAL).
g) 1 vocal designat pel Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes
Balears.
h) 1 vocal designat pel Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica
de la Universitat de les Illes Balears.
i) 1 vocal designat pels Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA).
j) 1 vocal designat per l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT).
-- Un nombre no superior a 4 vocals, experts en matèria de toponímia
o producció cartogràfica, els quals han de ser designats per la Comissió en l’acte de constitució.
2. Els membres de la Comissió són nomenats mitjançant una resolució
del director general de Política Lingüística.
Article 3
Funcions de la Comissió
Les funcions de la Comissió són les següents:
a) Elaborar la proposta dels nomenclàtors georeferenciats de la toponímia oficial de les Illes Balears destinats a la cartografia bàsica de les Illes
Balears que s’estimin necessaris.
b) Fixar els criteris per a l’ús i la representació de la toponímia en la
cartografia oficial de les Illes Balears.
c) Assessorar les administracions públiques de les Illes Balears sobre la
necessitat i les prioritats respecte a la recollida, l’estudi i la recuperació dels
topònims de les Illes Balears.
d) Impulsar els estudis i els treballs tècnics necessaris destinats al
coneixement, la correcció i la recuperació dels topònims de les Illes Balears.
e) Impulsar les mesures necessàries perquè en tota la cartografia oficial
i la privada i en totes les publicacions de referència, guies de viatge i de navegació, llibres de text, pàgines web i altres obres similars, i també en la retolació,
la denominació dels topònims s’ajusti a la que figuri en els nomenclàtors de la
toponímia de les Illes Balears.
f) Elevar al Consell de Govern la proposta de nomenclàtors perquè l’aprovi. Els criteris de normativització toponímica adoptats en l’elaboració dels
nomenclàtors són els fixats per la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic
de la Universitat de les Illes Balears.
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Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació
i Cultura i la Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat han de garantir els recursos materials necessaris a la
Comissió perquè pugui dur a terme les funcions descrites en l’article 3.
Article 5
Règim de funcionament de la Comissió
1. La Comissió s’ha de constituir un cop publicada la resolució del
director general de Política Lingüística per la qual es nomenen el secretari i els
deu vocals prevists en l’article 2.1.d). Perquè la Comissió quedi constituïda, hi
han de ser presents, com a mínim, el president, el secretari i sis membres més.
2. En la sessió de constitució, la Comissió ha de proposar un màxim de
quatre membres més, d’acord amb l’article 2.1.e), els quals han de ser nomenats
mitjançant una resolució del director general de Política Lingüística i s’han d’incorporar a la Comissió a partir de la segona reunió.
3. Un cop constituïda, la Comissió pot organitzar grups de treball amb
l’objectiu d’agilitar la tasca d’elaboració d’informes o d’estudis específics sobre
toponímia. Poden formar part d’aquests grups persones expertes en matèria de
toponímia o producció cartogràfica externes a la Comissió.
4. La Comissió s’ha de reunir de manera ordinària almenys una vegada l’any.
5. De manera extraordinària, la Comissió s’ha de reunir sempre que
sigui necessari, a iniciativa del president o a petició, com a mínim, de cinc dels
seus membres.
6. La convocatòria de reunions correspon al president o al secretari per
ordre del president, i ha de ser notificada per escrit, juntament amb l’ordre del
dia, amb una antelació mínima de 48 hores.
7. El secretari ha d’estendre acta de cada sessió, que ha de signar amb
el vistiplau del president.
8. Les reunions de la Comissió es poden celebrar per videoconferència.
9. Per al seu funcionament, la Comissió es regeix pel que recullen els
articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 d’abril de 2011
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

Mitjançant Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears de 16 de novembre de 2010 (BOIB núm. 168 EXT,
de 18 de novembre de 2010) s’aprova la convocatòria, per a l’any 2010, de subvencions de minimis per a la implantació de serveis de gestió, substitució i
assessorament, d’acord amb el que preveu l’Ordre de la consellera d’Agricultura
i Pesca de 18 de desembre de 2007, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de les Illes Balears, amb la posterior correcció d’errades publicada en el BOIB núm. 13, de dia 26 de gener de 2008, i la seva modificació, mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 5 de juny
de 2009, publicada en el BOIB núm. 86, de dia 11 de juny de 2009.

En aquesta convocatòria s’ha detectat, una vegada publicada, un error en
el punt 1 de l’apartat segon que ha de ser corregit, d’acord amb el que preveu
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. En virtut d’això, i per rectificar aquest error, procedeix modificar la Resolució esmentada.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta de
la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ
Primer
Modificar el punt 1 de l’apartat segon de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 16 de
novembre de 2010, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2010, subvencions
de minimis per a la implantació de serveis de gestió, substitució i assessorament
(BOIB núm. 168 EXT, de 18 de novembre de 2010), que queda redactat de la
següent manera:
‘1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de cent vint mil
quatre-cents seixanta-quatre euros amb onze cèntims (120.464,11€), amb possibilitat d’ampliar-ne els crèdits que s’hi destinen, distribuïts en les anualitats
següents:
Any 2010: 61.864,11€
Any 2011: 28.000,00€
Any 2012: 15.300,00€
Any 2013: 10.200,00€
Any 2014: 5.100,00€.’
Segon

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

El conseller de Medi Ambient i Mobilitat
Gabriel Vicens i Mir

Palma, 14 d’abril de 2011
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila

—o—
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 9255
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 14 d’abril de 2011 per la qual
es modifica la Resolució del president del FOGAIBA, de 16 de
novembre de 2010, per la qual es convoquen, per a l’exercici
2010, subvencions de minimis per a la implantació de serveis de
gestió, substitució i assessorament
El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la Comissió C (2008) 3833 de 16 de juliol,
contempla una sèrie de mesures d’ajuda destinades al sector agrari, segons 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) i el Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 9193
Proposta de resolució per la qual es declara l’alienabilitat i s’autoritza l’alienació directa de la parcel·la 907 del polígon 28 de
Manacor a favor del senyor Joan Maria Rivas Cervera i de la
senyora Catalina Santandreu Estelrich
Fets
1. El 15 de març de 2011 va tenir entrada a la Conselleria d’Economia i
Hisenda (amb núm. de registre d’entrada 2415/2011), un ofici del director general de Recursos Hídrics al qual adjuntava la documentació relativa a l’expedient
91/2011, a l’efecte que la Direcció General de Patrimoni en fes la tramitació
corresponent.

