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RESOLUCIÓ
ANY: 2010 PROVÍNCIA: 07 CURS: F20100766 AF:10 GR:3
DENOMINACIÓ :REPLANTEJAMENTS D’OBRA
LOCALITAT .: EIVISSA CODI MUNIC.: 07800
CENTRE .: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
DATA INICI : 06/06/2011 DATA FI : 25/07/2011
HORES PRESENCIALS :60
D.N.I.
Nom
Data alta
Dies
5633635S
Garrido Cañamero Domingo
06/06/2011 17
70641876K
López García Vicente
06/06/2011 17
X4494305J
Pillasagua Baque Alfredo Javier
06/06/2011 15
X6554751G Moussaoui .Mouad
06/06/2011 17
ANY: 2010 PROVÍNCIA: 07 CURS: F20100766 AF:10 GR:4
DENOMINACIÓ :REPLANTEJAMENTS D’OBRA
LOCALITAT .: PALMA CODI MUNIC.: 07800
CENTRE .: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
DATA INICI : 29/06/2011 DATA FI : 30/07/2011
HORES PRESENCIALS :60
D.N.I.
Nom
Data alta
Dies
43464716Y
Carrión Carrión Manuel Eduardo
29/06/2011 16
4396565Q
Bosch Alarcón Manuel
29/06/2011 14
46391831A
Quiñonez Quiñonez Nolberto Ren 29/06/2011 14
43164370V
MatasQuatrrocchi Alfio
29/06/2011 15

Localitat
St Antoni
Ibiza
Ibiza
Ibiza

Primer
Afegir al punt tercer de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 26 de setembre de 2011 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Recursos
Humans un apartat, identificat amb la lletra k, amb la redacció següent:
k) Iniciar els procediments disciplinaris del personal funcionari o laboral
no docent que presta els seus serveis als centres educatius de les Illes Balears i
resoldre els procediments disciplinaris del personal laboral al servei dels centres educatius quan els fets puguin constituir faltes lleus.
Segon
Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Localitat
Palma
Llucmajor
Palma
ArenaL.LLU

ANY: 2010 PROVÍNCIA: 07 CURS: F20100766 AF:11 GR:1
DENOMINACIÓ :PRL. PALET. ENCOF-FERRALL-GUIX-PINT-SOLD-ALICA
LOCALITAT .: PALMA CODI MUNIC.: 07011
CENTRE .: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
DATA INICI : 25/05/2011 DATA FI : 22/06/2011
HORES PRESENCIALS :50
D.N.I.
Nom
Data alta
Dies Localitat
X6957638T Chiki.Abdellah
25/05/2011 14
Palma
06232573X
Alberca Peinado Francisco José
25/05/2011 14
Palma
79316088J
Rodríguez Oreiro Juan Carlos
25/05/2011 13
Palma
X3631948H Bouhali Yassir
25/05/2011 14
Palma
05116078G
Gallego Mesas Manuel
25/05/2011 14
Palma
02086821P
Carrizo Villalba Félix
25/05/2011 14
Palma
29770115L
Balla Patricio Matías
25/05/2011 14
Sóller
X3294429R Hassini Ali
25/05/2011 14
Palma
45697918T
Alvarez Meneses Dennis Danny
25/05/2011 12
Palma
X8516896L Azarzar Farid
25/05/2011 13
Palma
X4389686K Ospina Camacho Walter
25/05/2011 14
Palma

—o—
Num. 7931
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 13
d’abril de 2012 per la qual es modifica la Resolució del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de setembre de 2011 de
delegació de determinades competències en matèria de gestió de
personal en el director general de Recursos Humans
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, atribueix a la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats l’ordenació i la gestió del personal docent i del personal
al servei dels centres educatius, així com la informàtica de gestió acadèmica i
administrativa.
Mitjançant la Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 17
de febrer de 2012, es delega en els titulars de les conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma, així com en els titulars dels òrgans que tenguin atribuïdes les funcions en matèria de personal, entre d’altres competències, la d’iniciar els procediments disciplinaris del personal funcionari i del personal laboral, i resoldre els procediments disciplinaris del personal laboral quan els fets
puguin constituir faltes lleus.
Així doncs, amb la finalitat d’agilitar la tramitació dels procediments i
augmentar l’eficiència administrativa, es considera convenient modificar la
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de setembre de
2011 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Recursos Humans.
Per tot això, d’acord amb les atribucions que tenc conferides per l’article
11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 2.3 i 3 del Decret
12/2011, dict la següent

Tercer
Disposar que els efectes d’aquesta Resolució es produiran a partir del
mateix dia en què es publiqui en el BOIB.
Palma, 13 d’abril de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
Num. 7932
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 16
d’abril de 2012 per la qual es deleguen determinades competències en la secretària general de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats
L’article 25.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que,
mitjançant un acte motivat, els òrgans administratius poden delegar l’exercici de
les seves competències, conservant-ne la titularitat, en altres òrgans de
l’Administració autonòmica de rang igual o inferior, encara que no siguin jeràrquicament dependents.
En aquest sentit, l’article 7.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que el conseller competent en matèria de funció pública, en els termes que estableix la normativa vigent, pot delegar les competències que li atribueix aquesta Llei en els
consellers i en els presidents de les entitats autònomes dependents de
l’Administració autonòmica.
Dia 10 d’abril de 2008 la consellera d’Interior va dictar una resolució
(BOIB núm. 59, d’1 de maig) per la qual es delegaven en els titulars de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma l’exercici de determinades competències administratives en matèria de gestió del personal adscrit a la
conselleria respectiva. Aquesta Resolució va ser modificada mitjançant la
Resolució de la consellera d’Interior de 20 de març de 2009, publicada en el
BOIB núm. 46, de 31 de març. Finalment, aquestes resolucions varen quedar
sense efectes amb la publicació de la Resolució del conseller d’Administracions
Públiques de 17 de febrer de 2012 per la qual es deleguen competències en
matèria de gestió de personal (BOIB núm. 37, de 10 de març).
L’article 7.2 de la Llei 3/2007, esmentat abans, permet que els òrgans que
exerceixen aquestes competències per delegació puguin, al seu torn, delegar-les
en òrgans que en depenen jeràrquicament i en òrgans de les entitats autònomes
que també en depenen.
Per motius d’eficàcia i racionalitat en la distribució de la càrrega de la
feina dins la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, així com per agilitar la tramitació dels procediments a fi d’aconseguir un funcionament més eficient, mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats
de 5 de juliol de 2011 es varen delegar determinades competències en matèria
de gestió de personal, de contractació i de subvencions en la secretària general
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (BOIB núm. 105, de 9 de
juliol).
Per tot això, d’acord amb les atribucions que tenc conferides per l’article
11 de la Llei 3/2003 i els articles 2.3 i 3 del Decret 12/2011, dict la següent
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RESOLUCIÓ
Primer
Delegar en la secretària general de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats les competències que, d’acord amb la legislació aplicable, corresponen al conseller d’Educació, Cultura i Universitats en les matèries següents:
1. En matèria de personal, les competències delegades mitjançant la
Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 17 de febrer de 2012
que s’enumeren a continuació:
a) Proposar, en els termes que determini la normativa vigent, la concessió
de la retribució econòmica de les gratificacions per serveis extraordinaris al personal funcionari o de les hores extres al personal laboral, prestats fora de l’horari i la jornada habituals de feina, quan no s’hagin de compensar amb temps de
descans.
b) Iniciar els procediments disciplinaris del personal funcionari i del personal laboral en qualsevol cas, i resoldre els procediments disciplinaris del personal laboral quan els fets puguin constituir faltes lleus. Queda exceptuat, en
aquest apartat, el personal funcionari o laboral no docent que presta els seus serveis als centres educatius de les Illes Balears, respecte del qual aquesta competència està delegada en el director general de Recursos Humans per la Resolució
del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 13 d’abril de 2012.
c) Tramitar i resoldre els permisos, les llicències i els procediments per
possibilitar l’exercici dels drets de reducció de jornada i flexibilització horària,
i, en general, tots els drets derivats de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar vigents, així com les llicències per maternitat i/o paternitat en els
supòsits d’embaràs i part, adopció o acolliment.
d) Tramitar i resoldre els permisos i altres mesures a què tengui dret una
funcionària per raó de la violència de gènere.
e) Tramitar i resoldre els procediments per possibilitar l’exercici dels drets
a què fa referència l’article 85.2 de la Llei 3/2007, pel que fa al personal funcionari declarat judicialment víctima de qualsevol tipus de violència.
f) Formalitzar les diligències de presa de possessió, d’incorporació i de
cessament en el càrrec del personal de la Conselleria.
g) Tramitar i formalitzar els contractes de feina del personal laboral no
docent que ha de prestar els seus serveis en els centres docents, en les modalitats d’interinitat i de contractació eventual, per suplir baixes produïdes per incapacitat temporal i per vacances, permisos, llicències i reduccions de jornada.
h) Gestionar i tramitar les borses de feina del personal laboral no docent
de durada determinada que ha de prestar els seus serveis als centres dependents
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, en qualsevol modalitat.
2. En matèria de contractació, l’exercici de totes les facultats i actuacions
previstes en la legislació de contractes del sector públic per a tots els contractes
el pressupost de licitació dels quals no superi els 500.000,00 euros, com també
les modificacions, les pròrrogues, les resolucions o rescissions, i les revisions de
preus d’aquests contractes que tampoc no superin la quantitat esmentada, sigui
quin sigui el procediment d’adjudicació, i, en particular, les facultats i actuacions següents:
a) Dictar la resolució d’inici de l’expedient.
b) Aprovar l’expedient i la despesa.
c) Designar els membres de les meses de contractació.
d) Adjudicar els contractes.
e) Formalitzar-los.
f) Aprovar la liquidació i la devolució de les garanties.
g) Signar els documents administratius necessaris per formalitzar els
encàrrecs de gestió que s’hagin de subscriure amb les entitats que tenguin la
consideració de mitjà propi d’acord amb els articles 4.1.n i 24.6 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
3. En matèria de subvencions, l’exercici de totes les facultats i actuacions
previstes en la legislació reguladora de les subvencions autonòmiques, amb
excepció de les següents:
a) Aprovar les convocatòries.
b) Sol·licitar l’autorització per al pagament anticipat de subvencions a què
es refereix l’article 37.1.b del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, quan la bestreta que s’hagi d’autoritzar superi els 500.000,00 euros.
c) Dictar les resolucions finals dels procediments de concessió de subvencions de quantia superior a 500.000,00 euros.
d) Dictar les resolucions finals de tots els procediments de revocació, de
reintegrament i sancionadors.

28-04-2012
Segon

Disposar que les delegacions a què fa referència aquesta Resolució s’han
d’entendre sense perjudici de les potestats de revocació i avocació que corresponen al conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
Tercer
Disposar que els actes administratius que s’adoptin per delegació han
d’indicar expressament aquesta circumstància, juntament amb l’especificació de
l’òrgan que delega.
Quart
Deixar sense efectes la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 5 de juliol de 2011 per la qual es varen delegar determinades
competències en matèria de gestió de personal, de contractació i de subvencions
en la secretària general de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Cinquè
Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Sisè
Disposar que els efectes d’aquesta Resolució es produiran a partir del
mateix dia en què es publiqui en el BOIB.
Palma, 16 d’abril de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 8009
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
del dia 18 d’abril de 2012 per la qual es reconeix i s’autoritza
l’Agrupació de Defensa Sanitària de Porquí Illa de Mallorca
Antecedents
1. El dia 13 de març de 2012 el senyor Pedro Juan Carreras Mascaró, president de l’Agrupació de Defensa Sanitària de Porquí Illa de Mallorca (amb CIF
G57747016 i domicili social al carrer de Joan Alcover, 7, baixos de Manacor),
presentà una sol·licitud de reconeixement d’aquesta agrupació i d’inscripció en
el Registre Nacional d’Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes, juntament
amb la documentació següent:
- Sol·licitud de la inscripció de l’associació en el Registre d’Associacions
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Acta fundacional i Estatuts de l’associació.
- Dades dels veterinaris de l’ADS.
D’acord amb la documentació presentada, s’integren en l’Agrupació de
Defensa Sanitària de Porquí Illa de Mallorca les quatres agrupacions de ramaders de bestiar porquí de pell blanca reconegudes com a agrupacions de defensa sanitària ramadera per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
-que són l’ADS Porquí Campos, l’ADS Porquí Manacor, l’ADS Porquí Palma i
l’ADS Porquí Inca-, com també dos veterinaris responsables de les actuacions
sanitàries.
2. El dia 13 d’abril de 2012 el secretari de l’ADS Porquí Campos va presentar un certificat que acredita que el dia 28 de març l’assemblea general ordinària va aprovar per unanimitat els acords següents: que els socis de l’ADS
Porquí Campos passin a formar part de l’ADS Porquí Illa de Mallorca, i duguin
a terme el programa sanitari d’aquesta; que l’ADS Porquí Campos no sol·liciti
cap ajuda -ni enguany ni els anys vinents- a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l’execució de programes sanitaris o altres aspectes que
puguin ser objecte de subvenció, ja que ho faran mitjançant l’ADS Porquí Illa
de Mallorca, i que l’ADS Porquí Campos continuï activa fins que hagi cobrat
les ajudes que té pendents de cobrar, i es dissolgui una vegada les hagi cobra-

