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Num. 3359
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes
Balears per la qual se cedeixen articles a l’Ajuntament de
Pollença amb destinació al Patronat Municipal de la Residència
Social del municipi, per millorar els recursos de què disposen la
Residència i el Centre de Dia per a Persones Grans
Fets
1. Concloses les obres del nou hospital de referència de les Illes Balears i
una vegada traslladada la major part dels serveis a la nova ubicació, durant el
darrer trimestre de 2011 es va iniciar un procés de reaprofitament dels articles
(mobiliari i equipament) no traslladats al nou centre.
2. Després d’un període considerat suficient durant el qual els centres del
sistema sanitari públic han tengut accés als béns no traslladats a l’Hospital
Universitari Son Espases, s’ofereix la possibilitat que òrgans d’altres administracions públiques puguin accedir als elements encara no reassignats.
3. Amb data de 21 de juny de 2011 es va registrar en el Servei de Salut
una sol·licitud (núm. 18945/2011) del batle de Pollença Residència amb què
sol·licitava la cessió d’elements inventariables procedents de l’Hospital
Universitari Son Dureta. El 19 de gener de 2012, el director general del Servei
de Salut va signar l’ordre d’inici de l’expedient administratiu relatiu a la sol·licitud.
4. El 23 de gener de 2012, la Direcció d’Infraestructures i Tecnologies del
Servei de Salut va emetre un informe explicatiu sobre l’oportunitat del canvi
d’adscripció dels elements afectats
Fonaments de dret
1. Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
2. Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
3. Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 6/2001.
4. Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens
públic Servei de Salut de les Illes Balears.
5. La resta de disposicions vigents aplicables.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Cedir gratuïtament els béns inclosos en l’annex d’aquesta resolució a
l’Ajuntament de Pollença perquè formin part dels recursos de què disposen la
Residència Municipal i el Centre de Dia per a Persones Grans.
2. Autoritzar el trasllat dels articles afectats a les dependències de
l’Ajuntament de Pollença i autoritzar-ne els inventaris pertinents.
3. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Pollença.
4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

Palma, 26 de gener de 2012
El director general
Juan José Bestard Perelló
Annex
Llista d’ítems cedits a l’Ajuntament de Pollença
Ubicació

Llit
Llit
Llit
Matalàs
Llit
Llit
Llit
Matalàs
Llit
Llit

Planta 7a. UCI de Traumatologia 2 21-24
Planta 7a. UCI de Traumatologia 2 21-24
Planta 7a. UCI de Traumatologia 1 15-20
Planta 7a. UCI de Traumatologia 1 15-20
Planta 7a. UCI de Traumatologia 1 15-20
Planta 7a. UCI de Traumatologia 1 15-20
Planta 7a. UCI de Traumatologia 1 15-20
Planta 7a. UCI de Traumatologia 1 15-20
Planta 7a. UCI Mèdica 19-14
Planta 7a. UCI Mèdica 19-14

Llit
Monitor d’ordinador
Monitor d’ordinador
Contenidor de residus
(dues unitats)
Llit
Armari
Cadira blava
Matalàs
Matalàs
Llitera negra
Matalàs
Taula per a ordinador
Comodí
Prestatgeria blanca
Prestatgeria blanca
Comodí
Dispensador de paper
per eixugar-se les mans
Tauleta d’ordinador
Cadira blava
Cadira de dutxa
Cadires d’espera
Cadires d’espera
Dispensador de paper
per eixugar-se les mans
Llitera negra
Armari de biblioteca
Armari de biblioteca
Armari de biblioteca
Armari de biblioteca
Armari de biblioteca
Armari de biblioteca
Cadires d’espera
Matalàs
Taula de despatx
Cadira per a dutxa
Cadira per a dutxa
Dispensador de paper per
eixugar-se les mans
Dispensador de paper per
eixugar-se les mans
Matalàs
Cadira blanca
Cadira blanca
Cadira blanca
Cadira blanca
Matalàs
Taula de despatx
Mobles d’armari blaus
Mobles d’armari blaus
Mobles d’armari blaus

Contra aquesta resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el Consell General del Servei de Salut de
les Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data
de publicació de la resolució, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Denominació de l’article
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Etiqueta
blanca
3864
3863
3824
3827
3825
3826
3819
3818
3762
3760

Llit

Planta 7a
Planta 7a. Control d’infermeria
Planta 7a

4083
4039
3997

Planta 7a. 711
Planta 7a. Habitació 8
Planta 7a. 718
Planta 6a. Ala A del despatx mèdic
Planta 6a. 626
Planta 6a. 630
Planta 6a. Unitat de Diagnòstic de
Medicina Interna 600
Planta 6a. Unitat de Diagnòstic de
Medicina Interna 600
Planta 6a. 621
Planta 6a. 621
Planta 6a. 603
Planta 6a. 603
Planta 6a. 609

18223
3696
3705
288
16143
16110

15906
16028
14201
214
213
141

Planta 6a. 620
Planta 5a, ala A, Neurosonologia
Planta 5a. Sala d’exploració
Planta 5a. 526
Planta 5a. Vestíbul entre les ales A i B
Planta 5a. Vestíbul entre les ales A i B

16160
604
14210
16337
621
622

Planta 4a. Preparació de medicació
Planta 4a. 401
Planta 3a, ala A, biblioteca
Planta 3a, ala A, biblioteca
Planta 3a, ala A, biblioteca
Planta 3a, ala A, biblioteca
Planta 3a, ala A, biblioteca
Planta 3a, ala A, biblioteca
Planta 3a. Vestíbul de l’ascensor
Planta 3a. 308
Planta 3a. Esterilització
Planta 3a. 336
Planta 3a. 308

16536
966
1400
1401
1395
1398
1399
1404
3539
1350
15453
16957
17013

Planta 3a. Esterilització

17059

Planta 3a. Esterilització
Planta 3a. 319
Planta 2a, ala A, office
Planta 2a, ala A, office
Planta 2a, ala A, office
Planta 2a, ala A, office
Planta 2a, 236
Planta 1a, ala B, Càncer Hereditari
Planta 1a, sala d’operacions de l’aula
pràctica Cediva
Planta 1a, sala d’operacions de l’aula
pràctica Cediva
Planta 1a, sala d’operacions de
l’aula pràctica Cediva
Planta 1a. Unitat de Reanimació

17056
1457
15971
15972
15973
15974
1596
15640

15911

11888
11890
11889
11985

—o—
Num. 3449
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
17 de febrer de 2012 per la qual se sotmet a informació pública
el Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials, de persones
en situació especial, de menors i família i de planificació i formació de serveis socials
Antecedents
1. Mitjançant l’informe justificatiu de 10 de febrer de 2012 de la directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
es va establir la necessitat d’iniciar el procediment d’elaboració d’una ordre per
la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials, de persones en situació especial, de menors i família i de planificació i formació de serveis socials.
2. El 10 de febrer de 2012 la secretària general en va emetre l’informe
econòmic corresponent.
3. Mitjançant la resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social de 10 de febrer de 2012 s’inicià el procediment d’elaboració de l’ordre
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de
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serveis socials, de persones en situació especial, de menors i família i de planificació i formació de serveis socials, se’n designà l’òrgan responsable de tramitar-lo i s’acordà reduir a set dies el tràmit d’audiència i participació.

mini de presentació de sol·licituds, que la demanda d’ajudes per a la reconversió de plantacions de cítrics s’ha incrementat respecte allò previst inicialment i
atesa la disponibilitat pressupostària, es procedeix a incrementar la quantia.

4. La Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones
en Situació Especial ha elaborat el Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials, de persones
en situació especial, de menors i família i de planificació i formació de serveis
socials.

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

Fonament de dret
L’article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, estableix que quan ho exigeixi la naturalesa de la disposició o ho decideixi el Consell de Govern o el conseller competent el projecte s’ha de sotmetre a informació pública.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Sotmetre el Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials, de persones en situació
especial, de menors i família i de planificació i formació de serveis socials a
informació pública durant un termini de set dies, comptadors a partir de l’endemà d’haver publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Posar una còpia del text del Projecte d’ordre durant el termini previst a
disposició de les persones interessades a la seu de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, situada a la plaça d’Espanya, 9, de Palma, i al web de
la Conselleria http://aferssocials.illesbalears.cat.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 17 de febrer de 2012
La consellera
Carmen Castro Gandasegui

RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el punt 4 de l’apartat segon de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de
desembre de 2011, publicada en el BOIB núm. 193 de 27 de desembre de 2011,
per la qual es convoquen ajudes per a la reconversió de plantacions de cítrics,
per a l’any 2012, que queda redactat de la següent forma:
‘De conformitat amb el que preveu l’article 58 del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, la quantia prevista en el punt 1 es podrà
incrementar amb la quantia addicional d’un màxim de 50.000,00 euros, condicionada l’efectivitat d’aquesta quantia addicional a la declaració de disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a l’apartat
a) del punt 2 de l’article 58 esmentat, amb l’aprovació prèvia de la modificació
pressupostària corresponent, si pertoca, amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció.’
Segon
S’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria per a la reconversió de
plantacions de cítrics, per a l’any 2012, convocada per Resolució del president
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19
de desembre de 2011 (BOIB núm. 193, de 27 de desembre de 2011), en trentavuit mil dos-cents trenta euros amb devuit cèntims (38.230,18€) i en queda destinat un crèdit final de quaranta-quatre mil quatre-cents vint-i-sis euros amb
devuit cèntims (44.426,18€), que serà finançat en un 50% per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA), i en l’altre 50% per l’Administració General de
l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
(MAAMA).

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 3574
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2012 per la
qual s’incrementa el crèdit previst a la Resolució del president
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de 19 de desembre de 2011 per la qual es convoquen
ajudes per a la reconversió de plantacions de cítrics, per a l’any
2012
En data 27 de desembre de 2011, es va publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 193 la Resolució del president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de desembre de 2011
per la qual es convoquen ajudes per a la reconversió de plantacions de cítrics,
per a l’any 2012.
Segons el que estableix el punt 1 de l’apartat segon de la Resolució de
convocatòria, aquesta línia hi destina al seu finançament un import màxim de sis
mil cent noranta-sis euros (6.196,00€), amb càrrec als pressuposts del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, amb possibilitat d’ampliar-ne la
dotació pressupostària.
D’altre part, el punt 4 de l’apartat segon estableix que de conformitat amb
el que preveu l’article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la quantia prevista en el punt 1 es podrà incrementar amb la quantia addicional d’un màxim de 20.000,00 euros, condicionada l’efectivitat d’aquesta
quantia addicional a la declaració de disponibilitat de crèdit, com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a l’apartat a) del punt 2 de l’article 58
esmentat, amb l’aprovació prèvia de la modificació pressupostària corresponent,
si pertoca, amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció.
Atès que aquesta línia d’ajudes està en procés de tramitació i dins del ter-

Tercer
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 22 de febrer de 2012
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—
Num. 3466
Acord del Consell de Govern de 17 de febrer de 2012, pel qual es
ratifica l’acord de liquidació i extinció del Consorci Aubarca - Es
Verger
Mitjançant el Decret 55/2001, de 6 d’abril (BOIB núm. 48, de 21 d’abril),
es va crear el Consorci Aubarca – Es Verger, integrat pel Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament d’Artà, amb l’objecte principal de dur a terme la conservació, la protecció, la gestió i l’explotació dels recursos de les finques públiques
d’Albarca i es Verger, del terme municipal d’Artà, propietat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, com també de totes aquelles finques que en un
futur s’hi integrin.
Aquest Decret es va modificar mitjançant els decrets 97/2002 i 130/2003
amb relació als representants del Govern de les Illes Balears en el Consorci.
Posteriorment, el 25 de febrer de 2011 la Junta Rectora del Consorci va
acordar dissoldre el Consorci Aubarca – Es Verger amb efectes del 30 d’abril de
2011 i que l’entitat Espais de Natura Balear n’assumís les activitats i obligacions, com també tot el personal laboral vinculat al Consorci.
D’altra banda, el Consell Directiu d’Espais de Natura Balear, en la sessió
del 24 de març de 2011, va acordar aprovar l’absorció del Consorci Aubarca –
Es Verger una vegada que haguessin acabat les tramitacions per dissoldre’l i
liquidar-lo i facultar el director d’Espais de Natura per dur a terme les actuacions oportunes.

