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Article 3
1. Al capdavant de la Delegació Territorial del Govern de les Illes Balears
a Formentera hi ha d’haver un delegat o delegada territorial, que ha de ser
nomenat per decret del Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència.
2. Corresponen al delegat o delegada territorial les funcions següents:
a)Exercir la direcció dels serveis de la Delegació Territorial.
b)Vetllar pel compliment dels objectius de la Delegació Territorial.
c)Exercir qualssevol altres funcions que li siguin encomanades per la
Conselleria de Presidència.
3. El delegat o delegada té la condició d’òrgan directiu segons l’article 5.4
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, assimilat en rang a un director o directora general. En tot cas, està sotmès a la normativa autonòmica que regula les
incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs.
4. El seu règim retributiu és, a tots els efectes, el que s’estableix amb
caràcter general per als directors generals del Govern de les Illes Balears, com
a alt càrrec que s’integra en l’estructura orgànica de la Conselleria de
Presidència.
Article 4
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Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera hi ha d’haver un delegat o delegada territorial, que ha de ser nomenat per decret de Consell de
Govern, a proposta del conseller de Presidència.
L’apartat 2 de l’article 3 disposa que corresponen al delegat o delegada
territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera les funcions següents:
a)Exercir la direcció dels serveis de la Delegació Territorial.
b)Vetllar pel compliment dels objectius de la Delegació Territorial.
c)Exercir qualssevol altres funcions que li siguin encomanades per la
Conselleria de Presidència.
Així mateix, l’apartat 3 del precepte esmentat estableix que el delegat o
delegada té la condició d’òrgan directiu segons l’article 5.4 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, assimilat en rang a un director o directora general. En tot cas,
està sotmès a la normativa autonòmica que regula les incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs.
Per això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de 23 de març de 2012,
DECRET
Primer

A la Delegació Territorial s’ha d’adscriure el personal propi de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que sigui necessari per al desenvolupament correcte de les seves funcions.

Es nomena el senyor José Manuel Alcaraz Escandell delegat territorial del
Govern de les Illes Balears a Formentera.
Segon

Disposició addicional primera
S’autoritza el conseller de Presidència a dictar les disposicions necessàries per desenvolupar aquest Decret.
Disposició addicional segona

Aquest Decret tindrà efectes el dia següent de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de març de 2012

El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i el
conseller d’Administracions Públiques han d’adoptar les mesures necessàries
d’assignació i redistribució de mitjans humans, econòmics i materials per fer
efectiva l’estructura de l’Administració que es preveu en aquest Decret, i a
aquest efecte han de dictar les disposicions pertinents.

El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—

Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquest Decret.
Disposició final única

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de març de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 5953
Decret 25/2012, de 23 de març, pel qual es disposa el nomenament del delegat territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera
El Consell de Govern de 23 de març de 2012 ha aprovat el Decret
24/2012, de 23 de març, pel qual es crea la Delegació Territorial del Govern de
les Illes Balears a Formentera.
L’article 3.1 del Decret esmentat disposa que al capdavant de la Delegació

Num. 5660
Resolució d’ampliació del termini d’execució de les activitats i
presentació de la justificació de les subvencions al foment de
l’acció cívica 2011, atorgades en la modalitat de bestreta
Fets i fonaments de dret
1. El dia 25 de març de 2011, el conseller de Presidència signà la
Resolució per la qual es convoquen subvencions per al foment del desenvolupament de l’acció cívica, la convivència i el capital social per a l’any 2011.
2. El dia 25 de febrer de 2011, el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació va signar la Resolució per la qual s’autoritza el pagament anticipat de
les subvencions que es derivin de la convocatòria per al foment del desenvolupament de l’acció cívica, la convivència i el capital social.
3. L’article 14.3 de la Resolució per la qual es convoquen subvencions per
al foment del desenvolupament de l’acció cívica, la convivència i el capital
social per a l’any 2011, estableix que, si la resolució de concessió ho indica, es
pot ordenar el pagament anticipat del total de la subvenció, sempre que la persona interessada en presenti prèviament la sol·licitud i la justificació.
4. L’article 15.3 de la Resolució per la qual es convoquen subvencions per
al foment del desenvolupament de l’acció cívica, la convivència i el capital
social per a l’any 2011, determina que en els casos dels ajuts atorgats en règim
de bestreta, es fixa com a termini màxim per presentar la justificació el 30 de
març de l’any següent al de la concessió de la subvenció, és a dir, el 30 de març
de 2012 en aquest cas.
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5. L’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, estableix
que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició de les persones interessades una ampliació dels terminis establerts que no els excedeixi en la meitat del temps, si les circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen els drets de tercers.

24-03-2012

Palma, 21 de març de 2012
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—
6. L’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú estableix
que ‘excepcionalment, es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes que es dictin
en substitució d’actes anul·lats, i així mateix quan produeixin efectes favorables
a la persona interessada, sempre que els supòsits de fets necessaris existeixin ja
en la data a la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni els drets
o interessos legítims d’altres persones’.
7. Del total dels 71 expedients de sol·licitud de subvencions tramitats i
resolts en l’any 2011, 46 han estat concedits amb modalitat de pagament per
bestreta i en la data actual en manquen per justificar 28, els quals es troben afectats per no haver percebut els pagaments de les quantitats subvencionades per
part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
8. El 29 de desembre de 2011, l’entitat Asociación de Artilleros de
Mallorca 1529 va presentar la sol·licitud d’ampliació de termini d’execució de
les activitats i la justificació de la subvenció en relació amb la subvenció concedida per no haver cobrat la quantitat corresponent.
9. El 19 de gener de 2012, el departament jurídic de la Conselleria de
Presidència va elaborar les consideracions jurídiques sobre el règim jurídic aplicable a la pròrroga dels terminis d’execució i justificació de les subvencions
atorgades a l’Asociación de Artilleros de Mallorca 1529, que el 29 de desembre
de 2011 va sol·licitar l’ampliació dels terminis d’execució en els quals s’estableix que ‘es pot atorgar una ampliació dels terminis d’execució de l’activitat
d’ofici per a la resta de beneficiaris de les subvencions que es trobin en les
mateixes circumstàncies que el sol·licitant [...]’ i que ‘[...]considera adient en els
casos que concorren les mateixes circumstàncies fer extensives les ampliacions,
fins i tot d’ofici’, atès allò que es disposa en l’article 57.3 de la Llei 30/1992.
D’altra banda, les mateixes consideracions jurídiques estableixen que no
hi ha cap impediment per atorgar l’ampliació del termini de justificació a la resta
de beneficiaris que es trobin en la mateixa situació que aquesta associació, sempre que es faci abans del 30 de març de 2012, que és la data termini establerta
en la convocatòria per justificar la subvenció.
10. La situació actual de la gestió de pagaments de l’Administració autonòmica ha fet que la gran majoria dels expedients de subvenció que s’han concedit amb la modalitat de pagament per bestreta no s’hagin pogut justificar en
la data fixada perquè, malgrat que s’hagin fet gran part de les activitats, la incapacitat pròpia dels beneficiaris de gaudir de mitjans econòmics pertinents ha
provocat que, com que no s’ha rebut la quantitat corresponent a la subvenció, no
hagin tengut possibilitats de fer els seus pagaments i, en alguns casos, de desenvolupar totalment els projectes subvencionats.
11. L’informe justificatiu del cap del Servei de Relacions Institucionals de
19 de març de 2012.
12. La Proposta de resolució de la directora general de Relacions
Institucionals i Acció Exterior de 20 de març de 2012.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ampliar el termini d’execució de les activitats i de la justificació de les
subvencions al foment de l’acció cívica, la convivència i el capital social, atorgades en la modalitat de bestreta durant l’any 2011 que encara no s’hagin justificat o no hagin completat l’execució del projectes.
2. Fixar l’acabament del termini d’execució de les activitats i la justificació de les subvencions per al dia 15 de maig de 2012.
3. Establir que aquesta Resolució sigui vigent des de l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
4. Informar que d’acord amb el que disposa l’ article 49.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
el procediment administratiu comú, els acords sobre l’ ampliació de terminis no
son susceptibles de recursos.

Num. 5943
Acord del Consell de Govern de 23 de març de 2012 pel qual s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit de les Illes Balears per a
la jornada de vaga de dia 29 de març de 2012
La Confederació Sindical de Comissions Obreres, la Confederació
Sindical Unió General de Treballadors, la Unió Sindical Obrera de les Illes
Balears, l’Stei-i Intersindical i la Confederació General del Treball de les Illes
Balears han notificat a la Conselleria de Presidència la convocatòria d’una vaga
general de la classe treballadora en tot l’Estat de les zero a les vint-i-quatre hores
del dia 29 de març de 2012.
La Constitució espanyola estableix en l’article 28.2 com a dret fonamental el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos, si bé
matisa que la llei que reguli l’exercici d’aquest dret ha d’establir les garanties
que calguin per tal d’assegurar el manteniment dels serveis essencials de la
comunitat. La falta d’una llei desenvolupadora d’aquest dret obliga a acudir al
Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, que disposa en l’article 10 que “quan la
vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de
serveis públics o de necessitat reconeguda i inajornable i es presentin circumstàncies d’especial gravetat, l’autoritat governativa pot acordar les mesures
necessàries per assegurar el funcionament dels serveis”. A aquests efectes, és
indiferent que el servei es presti per mitjà d’una relació funcionarial o simplement mitjançant empleats units per una relació laboral, atès que el que és determinant és el caràcter i la finalitat de les funcions exercides.
La jurisprudència constitucional ha matisat l’exercici d’aquest dret fonamental i la fixació dels serveis mínims afecta els serveis essencials per a la
comunitat, atès que el dret de la comunitat a aquestes prestacions vitals és prioritari respecte del de dret de vaga (fonament jurídic 18 de la Sentència del
Tribunal Constitucional 11/1981).
A aquests efectes, es consideren serveis essencials els destinats a garantir
el contingut essencial dels drets constitucionals; és a dir, el dret a la vida, a la
salut, a la llibertat personal, a la lliure circulació, a la comunicació, a la informació, a la tutela judicial efectiva i a l’educació. L’exercici del dret de vaga ha
de ser compatible amb el manteniment d’aquests serveis essencials, aspecte que
no s’ha qüestionat en aquest Acord. Un aspecte diferent és l’establiment de serveis mínims en el transport no regular, que si bé no es pot considerar servei
essencial, la idiosincràsia de la nostra comunitat fa que requereixi un tractament
especial, sobretot quan la resta de comunicacions també es veuran afectades,
atès que es tracta d’una vaga general.
D’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 33/1981, l’al·lusió
a “l’autoritat governativa” que conté l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977,
de 4 de març, fa referència, respectivament, a l’Estat o a la comunitat autònoma
amb competències en els serveis afectats. Així, aquesta Sentència reconeix competències dins el seu àmbit a les comunitats autònomes per establir les mesures
de garantia dels serveis essencials. El Tribunal Constitucional reconeix que
“quan es tracta de serveis que, considerats conjuntament, estan compresos en
l’àrea de les competències autonòmiques [...], vetllar pel seu funcionament
regular correspon a la titularitat i a la responsabilitat de les autoritats autonòmiques”.
En data 22 de març de 2012 es negocià amb les centrals sindicals sense
arribar a un acord sobre la fixació dels serveis mínims.
Per tot això, atès el que disposa el Decret 16/1985, de 21 de febrer, el
Consell de Govern, a proposta dels consellers de Presidència; Educació, Cultura
i Universitats; Turisme i Esports; Salut, Família i Benestar Social; Agricultura,
Medi Ambient i Territori; Administracions Públiques, i el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, en la sessió de 23 de març de 2012,
adoptà, entre d’altres l’Acord següent:
“Primer. Fixar els serveis mínims que s’indiquen en l’annex adjunt, el
qual forma part d’aquest Acord.
Segon. Establir que la vigilància i la designació del personal que ha d’atendre els serveis mínims esmentats corresponen a la direcció de cada centre.

