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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.
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Així mateix, es va sol·licitar el canvi d’adscripció de les finques Albarca,
es Verger i Alqueria Vella d’Artà, actius fixos 100000002274-0 i
100000002331-0, propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
Espais de Natura Balear.
El 25 de març de 2011 el Consell de Govern aprovà l’Acord mitjançant el
qual es donava per assabentat de la dissolució del Consorci.
El 5 de maig de 2011 la directora general de Patrimoni de la Conselleria
d’Economia i Hisenda dictà la resolució per la qual s’autoritzava la desadscripció de les finques d’Albarca i es Verger, propietat de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, del Consorci Aubarca – Es Verger, i l’adscripció a Espais de
Natura Balear (BOIB núm. 73, de 19 de maig de 2011).
Altrament, el Consorci es regeix per la normativa vigent a l’entrada en
vigor de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que preveu la
disposició transitòria segona, apartat primer, d’aquesta Llei, atès que el
Consorci ja existia quan aquesta entrà en vigor i que l’acord de la dissolució es
va adoptar l’any 2011.
Així, en compliment del que disposa l’article 5 dels Estatuts del Consorci
pel que fa a la dissolució, el 5 de desembre de 2011 la Junta Rectora va acordar
aprovar l’acta de la sessió de 25 de febrer de 2011 i adjuntar-hi una còpia dels
documents següents: el certificat de la Junta Rectora; el certificat del Consell
Directiu d’Espais de Natura Balear, de 24 de març de 2011, d’absorció del
Consorci, i el certificat de l’Acord del Consell de Govern de 25 de març de 2011
mitjançant el qual es dóna per assabentat de la dissolució del Consorci.
Així mateix, es varen aprovar els comptes anuals del Consorci corresponents a l’exercici de 2010; se’n van formular i aprovar els comptes anuals
corresponents al primer quadrimestre de l’exercici de 2011, i es va facultar el
director d’Espais de Natura Balear per dur a terme les tramitacions oportunes
davant els òrgans corresponents del Govern de les Illes Balears per assumir els
drets, els deures, les obligacions i el personal del Consorci Aubarca – Es Verger,
com també qualsevol altra tramitació necessària.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, en la sessió de dia 17 de febrer de 2012 adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:

25-02-2012

poguessin esmenar els defectes o adjuntar els documents preceptius, designava
el tribunal del procés selectiu i fixava la data, l’hora i el lloc de celebració del
primer exercici de l’oposició.
3.El 26 de gener de 2012 es va interposar un recurs de reposició contra la
Resolució del conseller d’Administracions Públiques esmentada a l’apartat
anterior.
4.El conseller d’Administracions Públiques ha dictat una Resolució de 7
de febrer de 2012 que estima parcialment el recurs de reposició interposat.
5.La directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis ha dictat una Proposta de Resolució de 8 de febrer de 2012
per la qual es modifica la composició del tribunal qualificador de les proves
selectives esmentades.
Fonaments de dret
1.L’article 10.1 h de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost.
Per tot això dict la següent
Resolució
1.Modificar la composició del tribunal de les proves selectives per a l’accés a la subescala de Secretaria, categoria d’entrada.
On diu:
‘TRIBUNAL (SECRETARIA D’ENTRADA)
Vocal 3º titular Jeroni Mas Rigo. Escala de funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal
Vocal 3º suplent Catalina Ramón Bonet. Tècnica superior d’Administració
Especial.’
Ha de dir:

‘Primer. Ratificar l’acord de liquidació i extinció del Consorci Aubarca –
Es Verger en els termes adoptats per la seva Junta Rectora en la sessió de 25 de
febrer de 2011.

‘TRIBUNAL (SECRETARIA D’ENTRADA)

Segon. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’

Vocal 3º titular Catalina Ramón Bonet. Tècnica superior d’Administració
Especial
Vocal 3º suplent Jaume Munar Fullana. Tècnic d’administració general del
Consell de Mallorca.’

Palma, 17 de febrer de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

2.Publicar la Resolució en el BOIB informant dels recursos que es poden
interposar contra la mateixa.
Interposició de recursos

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 3646
Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 9 de
febrer de 2012, per la qual es modifica la composició del tribunal
qualificador de les proves selectives per a l’accés a la subescala
de secretaria, categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal
Fets
1. El conseller d’Administracions Públiques, mitjançant una Resolució de
4 de novembre de 2011 que es va publicar en el BOIB núm. 72 de 17 de novembre, va convocar proves selectives per a l’accés a la subescala de secretaria,
categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
2.El conseller d’Administracions Públiques va dictar una Resolució de 19
de gener de 2012, que es va publicar en el BOIB núm. 12 de 26 de gener, mitjançant la qual aprovava la llista provisional de persones admeses i excloses,
establia un termini de 10 dies hàbils per tal que les persones omeses o excloses

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 9 de febrer de 2012
El conseller
José Simón Gornés Hachero

—o—

