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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 6093
Correcció d’errades de l’Acord del Consell de Govern de 23 de
març de 2012 pel qual s’establiren els serveis mínims en l’àmbit
de les Illes Balears per a la jornada de vaga general de dia 29 de
març de 2012.
Per Acord del Consell de Govern de 23 de març de 2012 pel qual s’establiren els serveis mínims en l’àmbit de les Illes Balears per a la jornada de vaga
general de dia 29 de març de 2012.
Atès que s’ha produït una errada material en l’annex que acompanyava dit
acord, concretament pel que fa als serveis mínims d’educació i els serveis
mínims de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Televisió de les
Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA, i atès el que disposa l’article
105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l’article 56
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es fa necessari corregir aquestes errades.
Per tot l’exposat,
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CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 6050
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social
per la qual es nomena la persona titular de la Secretaria General
del Servei de Salut de les Illes Balears
D’acord amb el que disposa l’article 69.7 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril,
de salut de les Illes Balears, en la nova redacció que li dóna el Decret llei
3/2012, de 9 de març, la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes
Balears és l’òrgan directiu d’aquest ens, encarregada de donar suport administratiu i tècnic a la resta d’òrgans directius de l’ens.
Així mateix, l’article esmentat disposa que la persona que és titular d’aquest òrgan és nomenada per al càrrec per resolució de la persona titular de la
conselleria competent en matèria de salut, a proposta de la persona titular de la
Vicepresidència de l’Àrea de Serveis Generals.
Atesa la conformitat amb la proposta de designació de la persona per ocupar el càrrec de secretària general del Servei de Salut de les Illes Balears, formulada pel vicepresident de l’Àrea de Serveis Generals, i atesos els fonaments
de dret palesos, escau dictar una resolució per nomenar-la.
Per tot això, dict la següent
Resolució

Resolem
Primer. Corregir les següents errades materials produïdes a l’annex de
l’Acord del Consell de Govern de 23 de març de 2012 pel qual s’establiren els
serveis mínims en l’àmbit de les Illes Balears per a la jornada de vaga general
de dia 29 de març de 2012:
a)Respecte als serveis mínims d’educació, allà on diu:
—El 60 % del transport escolar per accedir a centres públics d’infantil i
primària que no tenen transport públic alternatiu de les zones rurals han de mantenir el servei.
Ha de dir:
—El 60% del transport escolar. Per accedir a centres públics d’infantil i
primària que no tenen transport públic alternatiu de les zones rurals s’ha de mantenir el servei.
b)Respecte als serveis mínims de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, Televisió de les Illes Balears, SA, i Ràdio de les Illes Balears, SA,
allà on diu:
Ambdues:
—La recepció, la producció i l’emissió de la cobertura de les retransmissions produïdes a exteriors.
—L’emissió d’una programació gravada dins els horaris habituals de difusió per IB3, IB3 SAT i IB3 HD, i també per IB3 Ràdio.
—La producció i l’emissió de les declaracions o comunicacions oficials
d’interès públic a les quals es refereix l’article 27 de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’EPRTIB.
Ha de dir:
Ambdues:
—La recepció, la producció i l’emissió de la cobertura de les retransmissions produïdes a exteriors.
—La producció i l’emissió de les declaracions o comunicacions oficials
d’interès públic a les quals es refereix l’article 27 de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’EPRTIB.
Segon.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, a 27 de març de 2012
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez
El conseller d’Educació, Culturai Universitats
Rafael Ángel Bosch i Sans

—o—

1. Nomenar la Sra. Carmen Palma Ocete, secretària general del Servei de
Salut de les Illes Balears, amb efectes des de la data de signatura d’aquesta
Resolució.
2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada i ordenar-ne la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de març de 2012
La consellera de Salut, Família i Benestar social
Carmen Castro Gandasegui

—o—
Num. 6052
Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de
22 de març de 2012 per la qual es fixen els preus públics dels serveis corresponents a l’hostatgeria de la Casa del Mar
Fets
1.Mitjançant el Reial decret 1731/2007, de 21 de desembre, amb efectes
des de l’1 de gener de 2008 (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007), es
varen traspassar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els
serveis encomanats a l’Institut Social de la Marina en matèria d’assistència i serveis socials. Amb aquestes transferències, es va adscriure a la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració (actualment Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social) l’hostatgeria de la Casa del Mar, situada al carrer del
Moll Vell, núm. 15, tercer pis, de Palma.
2.En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 135, de 6 de juny de 1997, es va
publicar l’Ordre de 20 de maig de 1997 per la qual s’estableixen els preus
públics de determinats serveis prestats per l’Institut Social de la Marina, en l’annex de la qual consten els preus de les hostatgeries. La disposició addicional tercera de l’Ordre esmentada faculta la Direcció General de l’Institut Social de la
Marina a actualitzar anualment els preus fixats en funció de l’increment de l’índex nacional de preus de consum.
3.En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 158, d’1 de juliol de 2008, es va
publicar la Resolució d’11 de juny de 2008 de l’Institut Social de la Marina mitjançant la qual es varen actualitzar els preus públics de determinats serveis aplicant l’increment de l’índex nacional de preus de consum. En l’annex d’aquesta
Resolució consten els preus de les hostatgeries, d’acord amb la disposició addicional tercera de l’Ordre de 20 de maig de 1997.
4.Els preus públics de l’hostatgeria de la Casa del Mar es varen revisar el
mes de febrer de 2011, d’acord amb la Resolució de la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració de 17 de març de 2011, publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 5 d’abril. Per això, és necessari actualitzar-los en funció de la variació de l’índex nacional de preus de consum (IPC).
En conseqüència, s’han d’actualitzar els preus en un 1,2 %, de conformitat amb
l’IPC, en el període comprès entre el març de 2011 i el febrer de 2012, actualit-
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zació que s’adjunta com a annex.
Fonaments de dret
1.L’article 3.2 c) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, estableix que les disposicions d’aquesta Llei no
són aplicables a les prestacions que retribueixin serveis i activitats administratives, quan concorrin ambdós sectors, públic i privat i, a més, siguin encomanades per la persona interessada amb tota espontaneïtat.
2.La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no té un règim jurídic específic per als preus públics, per la qual cosa, d’acord amb l’article 149.3 de la
Constitució espanyola i l’article 87.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificada per la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, és d’aplicació supletòria la legislació estatal i, concretament, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, modificada, entre d’altres, per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del
règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic.
3.D’altra banda, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’article 42
disposa que els actes dictats pels consellers adopten la forma de resolució.
4.D’acord amb l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, quan l’acte administratiu té per destinatari una pluralitat indeterminada
de persones, s’ha de substituir la notificació per la publicació corresponent.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Actualitzar els preus públics de l’hostatgeria de la Casa del Mar, que
s’adjunten com a annex.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
moment a partir del qual els nous preus que s’aproven mitjançant aquesta
Resolució són plenament aplicables i deixen de regir els publicats anteriorment.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
que s’hagi publicat, 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 directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la
Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 22 de març de 2012

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 6006
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de març de 2012 per la
qual es convoquen ajudes per a les Agrupacions de Defensa
Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes
sanitaris corresponents a l’any 2012
L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de 26 de maig de 1992, modificada per l’Ordre de 3 de juliol de 2001, i complementada mitjançant l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 16 de març de 2007, regula les
Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) ramaderes de les Illes Balears, i defineix aquestes agrupacions com a entitats associatives integrades per ramaders
d’una mateixa espècie, la finalitat de les quals és aconseguir, mitjançant la posada en pràctica d’un programa sanitari comú, la millora sanitària i productiva de
les explotacions ramaderes.
El Reial decret 784/2009, de 30 d’abril, pel qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions estatals destinades a les Agrupacions de Defensa
Sanitària ramaderes, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 124 de 22 de
maig de 2009, atribueix a les comunitats autònomes la competència per a convocar les subvencions corresponents a les associacions de defensa sanitària, el
domicili social de les quals estigui en el seu àmbit territorial, per la qual cosa
resulta necessari convocar aquestes ajudes en l’àmbit territorial de la comunitat
de les Illes Balears, adaptades a les particularitats organitzatives i procedimentals.
El Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre
de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals
per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOCE de 16 de
desembre de 2006), estableix l’exempció de l’obligació de notificació de l’article 88, apartat 3 del Tractat, per a determinades ajudes concedides a petites i
mitjanes explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes
agrícoles. Concretament, a l’article 10 del Reglament esmentat s’estableixen les
condicions que han de reunir les ajudes corresponents a les malalties dels animals i les plantes i a les infestacions parasitàries, per tal d’acollir-se a l’exempció.
Per altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, que en el seu article 2 a) assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplicació de les mesures de
foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la
Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i altres
règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.
D’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca, de 23 de desembre de 2005, per la qual disposa que el FOGAIBA assumeix l’execució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a
l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l’1 de gener de 2006.

La consellera
Carmen Castro Gandasegui

Annex
Hostatgeria de la Casa del Mar
a) Habitacions
Habitació doble, per dia
Habitació individual, per dia
Habitació doble ocupada per una persona, per dia
Llit supletori
b) Servei de dutxes
c) Bugaderia i planxa de roba
Peces de vestir superiors (camisa, camiseta, jersei)
Peces de vestir inferiors (pantalons, falda, etc.)
Granota, vestit, pijama i similars
Peces de vestir interiors i tovalloles
Caçadora, jaqueta i similars
Mitjons (parell) i mocadors
d) Caseller
Dipòsit d’objectes personals (fins a un màxim de trenta dies consecutius)
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8,85 €
6,18 €
7,09 €
2,21 €
0,95 €
1,18 €
1,71 €
1,55 €
0,58 €
4,44 €
0,33 €

Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Concretament, es preveu en el seu annex l’adscripció a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de determinades empreses públiques,
entre les quals hi figura el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears.
D’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, correspon
aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant resolució.
Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent
RESOLUCIÓ

7,09 €

Primer

—o—

Objecte de les ajudes i àmbit d’aplicació
1.S’aprova la convocatòria d’ajudes per a les agrupacions de defensa sani-

