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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 7921
Correció d’errates de la Llei 2/2012, de 4 d’abril , de suport als
emprenedors i les emprenedores i a la micro,petita i mitjana
empresa.
Havent-se advertit varis errors tipogràfics a la publicació de la Llei
2/2012, de 4 d’abril , de suport als emprenedors i les emprenedores i a la
micro,petita i mitjana empresa, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
num. 53, de 14 d’abril de 2012, es transcriuen a continuació las rectificacions
següents:
En el preàmbul I, vuitè paràgraf, segona línea:
on diu:
“L’SBA es basa en deu principis, orientats a definir les polítiques comunitàries i nacionals, i en mesures pràctiques per a aplicarlos, que són entre d’altres:”
ha de dir:
“L’SBA es basa en deu principis, orientats a definir les polítiques comunitàries i nacionals, i en mesures pràctiques per a aplicar-los, que són entre d’altres:”

En el preàmbul II, setè paràgraf, vuitena línea:
on diu:
“… (20072013); la Comunicació COM (2008) 394 final Pensar primer a
petita …”
ha de dir:
“… (2007-2013); la Comunicació COM (2008) 394 final Pensar primer a
petita …”

En el preàmbul III, segona línea:
on diu:
“…de les Illes Balears sobre la base del principi…”
ha de dir
“… de les Iles Balears- sobre la base del principi…”

En el preàmbul IV, tercer paràgraf, cinquena línea:
on diu:
“...del nostre teixit empresarial, per millorarne la competitivitat i la productivitat.”
ha de dir:
“…del nostre teixit empresarial, per millorar-ne la competitivitat i la productivitat.”
En l’artícle 4.2:
on diu:
“…universitari a fi de dotarlo d’assistència …”
ha de dir:
“… universitari a fi de dotar-lo d’assistència …”
En l’article 9.2:
on diu:
“… empreses per fomentarne la competència i millorarne l’eficiència”
ha de dir:
“… empreses per fomentar-ne la competència i millorar-ne l’eficiència.”

En l’article 10, segon paràgraf:
on diu:
“..amb l’objectiu de ferles més eficients i de generar un recurs motor i
tractor de creació i consolidació empresarial.”
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ha de dir:
“… amb l’objectiu de fer-les més eficients i de generar un recurs motor i
tractor de creació i consolidació empresarial.”

En l’article 12, lletra a:
on diu:
“…l’estructura de costs, incloenthi els de posada en marxa i consolidació
empresarial, …”
ha de dir:
“…l’estructura de costs, incloent-hi els de posada en marxa i consolidació
empresarial, …”

En la Disposició final segona, última paraula:
on diu:
“… desplegarla.”
Ha de dir:
“…desplegar-la”
En la Disposició final tercera:
on diu:
“Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.”
ha de dir:
“Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.”
Palma, 23 d’abril de 2012
La secretària general
Catalina Ferrer i Bover

—o—
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 7831
Decret 33/2012, de 20 d’abril, sobre percepció d’indemnitzacions
dels membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les
seves funcions
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és un òrgan
col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears, previst en
l’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Està regulat per la Llei
10/2000, de 30 de novembre, i pel seu Reglament d’organització i funcionament, aprovat pel Decret 67/2010, de 28 de maig (BOIB núm. 83, de 3 de juny).
El Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les seves funcions (BOIB núm. 188, de 30 de desembre), regula la percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions
del Consell Econòmic i Social.
L’article 19 de la Llei 10/2000 reconeix el dret dels membres del Consell
Econòmic i Social a la ‘percepció, si n’és el cas, d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions que es duguin a
terme, d’acord amb el que disposin el Reglament d’organització i funcionament
i altres disposicions dictades per a l’aplicació d’aquesta Llei’.
L’article 42 del Reglament esmentat estableix que els membres del
Consell Econòmic i Social tenen dret a la percepció d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions que duguin a terme
els òrgans col·legiats del Consell, i remet al Decret 111/2006 o a la norma que
el substitueixi. Així mateix, s’exclouen del dret a percebre la indemnització per
assistència les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria General, com
també el personal al servei del Consell Econòmic i Social.
La quantia de les indemnitzacions que fixa el Decret 111/2006 és de 160
euros per sessió. No obstant això, per ajustar-se a les reduccions pressupostàries
aplicades en els anys anteriors, aquesta quantia va ser objecte de minoració a
112 euros mitjançant el Decret 89/2009, de 18 de desembre, sobre percepció
d’indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de
2010 (BOIB núm. 189, de 29 de desembre). Aquesta quantia es va mantenir per
a l’exercici de 2011 mitjançant el Decret 1/2011, de 7 de gener (BOIB núm. 7,
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de 13 de gener).
La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012 preveu una dràstica
reducció de les quanties assignades al Consell Econòmic i Social, cosa que fa
necessari ajustar totes les partides pressupostàries i, en concret, la destinada a
retribuir les tasques dels membres del CES.
La Comissió Permanent del Consell Econòmic i Social va aprovar, en la
sessió de 8 de novembre de 2011, per delegació del Ple aprovada en la sessió de
28 de setembre de 2011, una nova regulació sobre percepció d’indemnitzacions.
Per tot això, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 20 d’abril de 2012,

DECRET
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular el dret dels membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears a percebre indemnitzacions per despeses
de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions i les reunions que els
òrgans col·legiats i els grups de treball del Consell duguin a terme, i les indemnitzacions per la realització d’activitats de gestió i representació.
Article 2
Indemnitzacions per assistència a sessions dels òrgans col·legiats del
Consell
L’import de les indemnitzacions que han de percebre els membres del
Consell Econòmic i Social en l’exercici de les seves funcions són les següents:
a) Per assistència a les sessions del Ple, els consellers perceben 56 euros,
i els vicepresidents, 134 euros.
b) Per assistència a les sessions de la Comissió Permanent, els consellers
perceben 56 euros, i els vicepresidents, 134 euros.
c) Per assistència a les sessions de les comissions de treball, els consellers
perceben 112 euros, i els vicepresidents, 134 euros.
Article 3
Indemnitzacions per desplaçament
1. Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a percebre l’import de les despeses de desplaçament per assistir a sessions dels òrgans
col·legiats del Consell i reunions dels grups de treball que es creïn.
2. Als efectes d’aquest Decret, es consideren despeses de desplaçament les
següents:
a) La quantia del bitllet del mitjà de transport utilitzat, d’anada i tornada.
b) Les despeses generades pels desplaçaments fins al lloc d’embarcament,
i des del lloc de desembarcament fins a la seu de la reunió, amb el retorn corresponent.
c) Les despeses generades de l’aparcament de vehicles.
d) Les despeses per quilometratge, derivat dels desplaçaments que facin
amb vehicle propi per assistir a les sessions del Consell. S’abonen 0,24 euros
per quilòmetre.
3. El conseller que s’hagi de desplaçar pot sol·licitar a la Secretaria
General del Consell Econòmic i Social que els bitllets del mitjà de transport
s’obtenguin a instància dels serveis administratius de la Secretaria General.
Article 4
Indemnitzacions d’estada i manutenció
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2. En qualsevol cas, si com a conseqüència de la sessió a la qual han estat
convocats els membres del Consell Econòmic i Social desplaçats dels seus llocs
de residència es veuen obligats a fer despeses de manutenció, tenen dret a percebre’n l’import, amb un màxim de 30 euros.
Article 5
Indemnitzacions per activitats de gestió i representació
1. El president, quan aquest càrrec no sigui retribuït, percep una indemnització de 156 euros quan duu a terme activitats de gestió o de representació
que hagi d’atendre, derivades de la seva funció.
2. Quan els vicepresidents acompanyin o substitueixin el president, per
qualsevol causa prevista en les normes que regulen el Consell Econòmic i
Social, perceben una indemnització de 134 euros.
Article 6
Percepció de les indemnitzacions
1. Per percebre les indemnitzacions pels conceptes prevists en els articles
2 i 5, és necessari un certificat de la Secretaria General del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears que acrediti la realització dels actes que en justifiquen
la percepció.
2. Per percebre les indemnitzacions previstes en els articles 3 i 4, és necessari que la persona interessada justifiqui prèviament la despesa realitzada mitjançant l’aportació de les factures o els justificants de pagament corresponents,
i del certificat que expedeixi la Secretaria General.
Article 7
Percepció de les indemnitzacions per part de les organitzacions
Les organitzacions a les quals representen els consellers poden percebre
les indemnitzacions que regula aquest Decret, mitjançant la declaració prèvia de
conformitat de la persona interessada i de l’organització a la qual pertany.
Article 8
Actualització de les indemnitzacions
L’actualització anual de l’import de les indemnitzacions que preveu
aquest Decret s’ha de dur a terme mitjançant un acord del Ple del Consell
Econòmic i Social, i està subjecta a la disponibilitat pressupostària del Consell.
Disposició addicional única
Denominacions
Totes les denominacions d’òrgans i càrrecs que en aquest Decret apareixen en gènere masculí s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí i al femení.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Es deroga el Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les
seves funcions.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, l’1 de gener de 2012.
Palma, 20 d’abril de 2012

1. Els membres del Consell Econòmic i Social que siguin convocats a les
sessions dels òrgans col·legiats i a les de les comissions i els grups de treball que
es creïn per desenvolupar una tasca determinada a una illa diferent d’aquella on
resideixen, tenen dret a percebre l’import de les despeses d’allotjament en cas
que hi hagin de pernoctar.
Això no obstant, el conseller que hagi de fer estada en una altra illa pot
sol·licitar a la Secretaria General del Consell Econòmic i Social que les despeses d’allotjament siguin cobertes directament pel Consell; en aquest cas, les ha
d’abonar directament el Consell Econòmic i Social.

El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—

