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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.
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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-
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3. El dia 13 d’abril de 2012 el secretari de l’ADS Porquí Manacor 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 Manacor passin a formar part de l’ADS Porquí Illa de Mallorca, i duguin
a terme el programa sanitari d’aquesta; que l’ADS Porquí Manacor 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 Manacor continuï activa fins que hagi cobrat
les ajudes que té pendents de cobrar, i es dissolgui una vegada les hagi cobrades.
4. El dia 13 d’abril de 2012 el secretari de l’ADS Porquí Inca 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
Inca passin a formar part de l’ADS Porquí Illa de Mallorca, i duguin a terme el
programa sanitari d’aquesta; que l’ADS Porquí Inca 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 Inca continuï activa fins que hagi cobrat les ajudes que té
pendents de cobrar, i es dissolgui una vegada les hagi cobrades.
5. El dia 13 d’abril de 2012 el secretari de l’ADS Porquí Palma 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 Palma passin a formar part de l’ADS Porquí Illa de Mallorca, i duguin a
terme el programa sanitari d’aquesta; que l’ADS Porquí Palma 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 Palma continuï activa fins que hagi cobrat les
ajudes que té pendents de cobrar, i es dissolgui una vegada les hagi cobrades.
6. El dia 16 d’abril de 2012 el director tècnic veterinari de l’ADS Porquí
Illa de Mallorca va presentar el programa sanitari comú.
7. D’acord amb l’article 3 dels Estatuts de l’Agrupació de Defensa
Sanitària de Porquí Illa de Mallorca, l’àmbit d’actuació d’aquesta associació
comprèn l’illa de Mallorca.
8. La sol·licitud i la documentació aportada justifiquen que l’ADS Porquí
Illa de Mallorca compleix els requisits que exigeix la normativa vigent perquè
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori la reconegui i la inscrigui
en el Registre d’Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes.
Consideracions jurídiques
1. L’article 3 del Reial decret 842/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableix
la normativa bàsica de les agrupacions de defensa sanitària ramadera i es crea i
es regula el Registre nacional d’aquestes agrupacions, que estableix que les
agrupacions de defensa sanitària ramadera, perquè siguin reconegudes, han de
complir els requisits mínims següents:
a) Tenir personalitat jurídica pròpia.
b) Integrar, a l’àmbit territorial d’almenys una comarca veterinària o una
illa, un percentatge mínim, que ha de determinar l’autoritat competent, de les
explotacions registrades, d’acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març,
i un cens ramader mínim del 40 per cent de l’espècie de què es tracti, excepte
en el cas de l’apicultura.
c) Estar sota la direcció tècnica d’un veterinari com a mínim.
d) Tenir uns estatuts de funcionament en els quals consti:
- La denominació.
- El domicili social i àmbit territorial.
- Els òrgans de representació, govern i administració.
- El dret a integrar-s’hi de tots els ramaders que ho vulguin.
- La regulació del funcionament interior d’acord amb la normativa aplicable.
e) Comprometre’s a col·laborar amb les autoritats competents i complir
les obligacions de l’article 6.
f) Presentar el programa sanitari comú corresponent, que ha d’aprovar
l’autoritat competent.
2. L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 3 de juliol de 2001 per
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la qual es modifica l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 26 de maig
de 1992 per la qual es regulen les agrupacions de defensa sanitària de les diverses espècies ramaderes de Balears.
3. L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de març de 2007
per la qual es complementen l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 26
de maig de 1992 per la qual es regulen les agrupacions de defensa sanitària de
les diverses espècies ramaderes de les Illes Balears, i l’Ordre de 3 de juliol que
la va modificar.
4. La proposta de la directora general de Medi Rural i Marí feta al conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Reconèixer com a agrupació de defensa sanitària ramadera l’associació
anomenada Agrupació de Defensa Sanitària de Porquí Illa de Mallorca.
2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició davant el conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haverne rebut la notificació, 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.
Palma, 18 d’abril de 2012
El conseller
Gabriel Company Bauzà

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 8280
Acord del Consell de Govern de 27 d’abril de 2012 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent
al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Vist el projecte de modificació puntual de la relació de llocs de treball de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent al
personal funcionari, elaborat per les conselleries afectades, amb l’assessorament
i la coordinació de la Conselleria d’Administracions Públiques, d’acord amb les
instruccions aprovades pel Consell de Govern i negociat amb les organitzacions
sindicals representades a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, en la sessió de
dia 23 d’abril de 2012.
Vist els articles 5.2 e) i 31 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern, a
proposta del conseller d’Administracions Públiques, en la sessió de dia 27 d’abril de 2012, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que s’adjunta com a annex d’aquest Acord.
Segon. Publicar el contingut íntegre d’aquest Acord i de l’annex en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer. Disposar que aquest Acord entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat.’
Palma, 27 d’abril de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

