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gada a la modalitat d’arts menors, ja que s’entén que aquesta modalitat de pesca
no causa pràcticament impacte ambiental sobre l’ecosistema marí. A més, i en
aquest mateix apartat, s’ha detectat un error 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.
D’altra banda, i com a conseqüència de la modificació esmentada, es considera necessari reobrir el termini de presentació de sol·licituds.
Per tot això, fent ús de les atribucions que tinc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el punt 2 de l’apartat setè de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de
novembre de 2011, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2011, les ajudes
per a la paralització definitiva de l’activitat pesquera de les modalitats d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície i arts menors de les Illes
Balears, publicada en el BOIB núm. 184, de 8 de desembre de 2011, que queda
redactat de la següent manera:
‘2. En cas que les peticions presentades excedeixin el crèdit disponible
s’ordenaran les sol·licituds d’acord amb la puntuació següent:
– Vaixells que utilitzin arts de pesca que causin major impacte ambiental
sobre els ecosistemes marins, segons l’impacte de l’art de pesca, amb un màxim
de 12 punts distribuïts de la manera següent:
- Modalitat d’arrossegament: 12 punts
- Modalitat d’encerclament: 8 punts
- Modalitat de palangre de superfície: 6 punts
- L’edat del vaixell, amb un màxim de 15 punts distribuïts de la manera
següent:
-.Més de 40 anys: 15 punts
-.Entre 36 i 40 anys: 10 punts
-.Entre 22 i 35 anys: 8 punts
-.Entre 16 i 21 anys: 6 punts
-.Entre 10 i 15 anys: 5 punts
-Vaixells acollits a plans de recuperació de zones considerades especialment sensibles: 5 punts.
Segon
Queda reobert el termini de presentació de sol·licituds durant deu dies
naturals a comptar des del dia següent a la publicació de la present Resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 7 de març de 2012
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá
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CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 4715
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual
s’aprova l’inici de la tramitació dels expedients dels convenis de
col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i els ajuntaments, per a la coordinació policial, la millora de la seguretat pública i suport a la policia turística per a l’any 2012
L’article 148.1.22 de la Constitució espanyola, així com l’article 30.19 de
l’Estatut d’autonomia pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
atribueix a les comunitats autònomes la competència respecte a la coordinació i
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a la resta de facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.
D’altra banda, l’article 12 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears, disposa que les funcions en matèria de
coordinació de les policies locals les exercitarà la conselleria competent en la
matèria. D’acord amb el Decret 12/2011, de 12 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableix de les competències i l’estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, aquesta competència correspon a la Conselleria d’Administracions
Públiques i, sota la direcció del seu titular, la Direcció General d’Interior,
Emergències i Justícia és l’òrgan competent per exercir les funcions relatives a
la matèria de coordinació de policies locals.
L’article 8, en relació amb l’article 29.2, de la Llei 6/2005 disposa que els
municipis de les Illes Balears, d’acord amb la seva realitat peculiar, poden
crear, en les seves plantilles de personal funcionari, places de policia turístic. En
els municipis sense cos de policia local les places seran de policies auxiliars
turístics. La relació de servei d’aquests policies no pot tenir una durada superior
a nou mesos i el nombre de places no pot excedir el 50% de la plantilla del cos
de policia local corresponent o de dos efectius en els municipis que no disposin
de cos de policia local.
En el marc d’aquesta competència, el projecte d’inversió per a l’any 2012
i 2013 denominat ‘Millora en l’organització, dotació i actuacions de les policies
locals de les Illes Balears’, té, entre altres objectius, millorar la seguretat pública. Aquest objectiu s’aconseguirà mitjançant la signatura de convenis de
col·laboració amb els distints ajuntaments amb la finalitat de augmentar la seguretat pública en les zones turístiques mitjançant l’augment dels efectius de la
policia local dels ajuntaments amb persones que tinguin una formació adequada.
Dins aquest context, des de l’any 2004 fins a l’any 2011, els municipis de
les Illes Balears, en consideració a la seva realitat socioeconòmica peculiar, han
creat en les seves plantilles de personal funcionari places de policia turístic i, en
altres municipis sense cos de policia local, places de policia auxiliar turístics,
amb una duració anual màxima de nou mesos. Per a l’adequada coordinació i
finançament d’aquest reforç de la seguretat pública, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, durant els anys esmentats, ha finançat parcialment aquesta
policia local mitjançant els oportuns convenis de col·laboració, ja que disposava a aquests efectes de les partides pressupostàries adients.
Que, amb aquest objectiu, després de conèixer les necessitats dels municipis de les Illes Balears per aquest any 2012, i amb fonament en els oportuns
estudis existents en la matèria, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja
que disposa de partida pressupostària pel projecte d’inversió immaterial
‘Millora en l’organització, dotació i actuacions de les policies locals de les Illes
Balears’ per a l’any 2012, vol continuar col·laborant amb els ajuntaments de les
Illes Balears perquè puguin cobrir les places de policia turística i millorar el servei de policia local a la totalitat dels municipis de les Illes Balears.
Amb aquests antecedents, s’ha elaborat un quadre de repartiment, segons
els criteris següents:
1er. Número màxim de places finançades policies turístics 250.
2on. Número màxim de places finançades auxiliar policia turística 18.
3er. Número màxim de places finançades per ajuntament 35.
4t. Número mínim de places finançades per ajuntament 01.
5è.Places turístiques: ràtio 1,6 policies per mil places turístiques, de conformitat amb la ràtio establerta a l’article 22 del Decret 67/2007, de 7 de juny
pel qual s’aprova el reglament marc de les mesures urgents de les Policies
Locals de les Illes Balears.
6è. Municipis d’especial necessitat de millora d’accions relacionades amb
la policia local.
a) Població inferior a 2.000 habitants de dret.
b) Garantir un policia per cada municipi.
7è. Població de dret dels municipis.
En compliment del que disposa l’article 2 del Real Decret Llei 20/2011,
de 30 de desembre, que adopta mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic, la quantia mensual assignada per a cada un dels policies no experimentarà cap increment respecte a l’establerta en els convenis signats a l’any 2011.
Per raons d’urgència davant la imminent temporada estiuenca i la necessitat de cobrir aquests llocs de treball el més abans possible, la Comissió de
Coordinació de les Policies locals de les Illes Balears serà informada d’aquesta
resolució en la primera sessió que es constitueixi.
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Municipi

Per les raons abans exposades, la Direcció General d’Interior,
Emergències i Justícia, d’acord amb les competències que té assignades per l’article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’àmbit del Pla Estratègic
2011-2015 elaborat per l’Institut de Seguretat Pública, considera convenient signar nous convenis de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els ajuntaments senyalats en l’annex adjunt.
Per tant, vista la proposta de la directora general d’Interior, Emergències
i Justícia, i de conformitat amb allò disposat als articles 78 i següents de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1. Aprovar l’inici de tramitació dels expedients dels convenis de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els
ajuntaments que s’indiquen en l’annex adjunt, per a la coordinació policial, la
millora de la seguretat pública i suport a la policia turística per l’any 2012, d’acord amb els criteris establerts.
2. Notificar aquesta Resolució als ajuntaments de les Illes Balears interessats en subscriure aquets convenis de col·laboració.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 5 de març de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero
ANNEX
Municipi

(Mallorca)
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Palma
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
S. Llorenç des Cardassar
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Santanyí
Selva
Ses Salines
Sineu
Sóller
Valldemosa
Vilafranca de Bonany
Total Mallorca

Places assignades policia turística
_________________________________
Policia
2
10
2
2
2
2
2
30
3
5
2
1
8
2
12
13
2
4
35
4
3
5
6
2
7
2
4
1
4
3
2
182

Policia auxiliar
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
16
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Places assignades policia turística
_________________________________

(Menorca)
Alaior
Ciutadella
Es Castell
Es Mercadal
Ferreries
Maó
Sant Lluís
Total Menorca

Policia
4
13
1
3
1
6
4
32

Municipi

Policia auxiliar
-

Places assignades policia turística
_________________________________

(Eivissa)
Eivissa
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan de Labritja
Sant Josep de sa Talàia
Santa Eulària des Riu
Total Eivissa
Municipi

Policia
10
11
7
6
34

Policia auxiliar
2
2

Places assignades policia turística
_________________________________

(Formentera)
Formentera
Total Formentera

Policia
2
2

Policia auxiliar
-
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Num. 4721
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual
s’ordena amb caràcter extraordinari la publicació de la relació
de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria
d’Administracions Públiques corresponents al tercer quadrimestre del 2011, no inclosos en la relació publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 10 de 21 de gener de 2012
Antecedents
L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i
del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de trametre al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si són amb una altra administració pública com amb una
entitat privada.
Per complir aquest precepte, mitjançant la Resolució d’11 de gener de
2012 es va acordar la publicació de la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Administracions Públiques en el tercer quadrimestre
del 2011, que consta en el BOIB núm. 10 del dia 21 de gener de 2012.
Això no obstant, la informació sobre determinats convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Administracions Públiques corresponents al
tercer quadrimestre del 2011 fou tramesa de forma extemporània, raó per la qual
no varen poder ser objecte de publicació dins termini.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Ordenar, amb caràcter extraordinari, la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears de la relació de convenis de col·laboració subscrits per la
Conselleria d’Administracions Públiques en el tercer quadrimestre del 2011, no
inclosos en la relació publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
10, de 21 de gener de 2012, que figura en l’annex d’aquesta Resolució.
Marratxí, 6 de març de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero
ANNEX
Convenis signats entre setembre i desembre de 2011
- Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consolat de Croàcia per establir el procediment de comunicació d’incidents d’emergència entre el Sistema d’Emergències
de les Illes Balears (SEIB-112) i els serveis propis del Consolat de Croàcia, signat el 15 de novembre de 2011.

