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CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 23288
Acord del Consell de Govern d'11 de novembre de 2011 mitjançant el qual s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al
personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Mitjançant el Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern, s'estableix l'estructura de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les noves conselleries de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Decret 33/2011, de 4 de novembre, publicat en el BOIB núm. 166, de 5 de novembre de 2011, modifica la lletra c) de l'article 2.7 del Decret 12/2011
esmentat, que queda redactada de la manera següent:
Direcció General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques: exercir les funcions previstes en la legislació de patrimoni; preparació, tramitació i resolució
dels expedients patrimonials prevists en les lleis; Inventari general de béns i drets; obligacions tributàries derivades de la titularitat dels béns; gestió dels riscs dels
béns; inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns; dipòsit dels drets de propietat industrial; ordenació del parc mòbil; gestió centralitzada dels mitjans materials i personals del parc mòbil destinats al servei dels membres del Govern, dels òrgans directius de l'Administració i els destinats a altres
funcions de representació; contractació pública; Junta Consultiva de Contractació Administrativa; planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de
titularitat autonòmica.
Així mateix, en la seva disposició final primera, estableix que la Conselleria d'Administracions Públiques tramitarà els procediments prevists en la normativa en matèria de funció pública per a l'adscripció i la redistribució dels mitjans humans per tal de fer efectiu allò que estableix el Decret.
El punt quatre de l'Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011, publicat en el BOIB núm. 166, de 5 de novembre de 2011, estableix que 'en execució del Decret del president d'atribució de les funcions del parc mòbil dins de l'estructura orgànica de les conselleries, el conseller d'Administracions Públiques
tramitarà de manera immediata la modificació de la relació de llocs de treball vinculats, directament o indirectament, al parc mòbil centralitzat'.
L'article 31.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que quan les modificacions siguin
a conseqüència d'una reestructuració orgànica, la modificació es durà a terme automàticament i requerirà únicament l'aprovació del Consell de Govern i la publicació.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Administracions Públiques, en la sessió de dia 11 de novembre de 2011 adoptà, entre d'altres,
l'Acord següent:

'Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari adscrit a les diferents conselleries que a conseqüència de
la nova regulació del parc mòbil de l'Administració de les Illes Balears passa a ser adscrit a una nova unitat dependent de la Direcció General de Patrimoni,
Contractes i Obres Públiques d'acord amb la nova reestructuració orgànica, tal com figura en l'annex que s'adjunta a aquest Acord.
Segon. Facultar el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació i el conseller d'Administracions Públiques perquè adoptin les mesures
necessàries per a l'execució d'aquest Acord.
Tercer. Ordenar la publicació d'aquest Acord i de l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.'
Palma, 11 de novembre de 2011
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez
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