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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 8279
Decret 36/2012, de 27 d’abril, pel qual es regula la concessió
d’una subvenció a l’entitat Reial Club Nàutic de Palma per a
l’organització del 43è Trofeu de Regates S. A. R. Princesa Sofia
Mapfre
L’entitat Reial Club Nàutic de Palma ha presentat una sol·licitud de concessió de subvenció per un import de 60.000,00 € amb la finalitat d’organitzar
el 43è Trofeu de Regates S.A.R. Princesa Sofia Mapfre, que s’ha desenvolupat
des del 31 de març fins al 7 d’abril de 2012, amb una important participació
d’esportistes d’àmbit nacional i internacional.
El Trofeu de Regates S.A.R. Princesa Sofia és un referent per a la vela
mundial. Va ser instituït l’any 1968 i ha anat creixent fins a l’entrada dels
Vaurien i els Crucers, fins a perfilar-se el futur caràcter olímpic de la regata.
El Trofeu de Regates S.A.R. Princesa Sofia compleix 43 anys i ho fa situat
entre les set millors regates del món. El fet de formar part de la ISAF Sailing
World Cup és la millor prova de la serietat, la dedicació i l’esperit de superació
dels organitzadors i de la qualitat i el prestigi de la iniciativa, però també de la
seva especificitat i caràcter únic. Un fet que s’ha vist reforçat amb la participació dels membres de la Família Reial en una mostra més del seu vincle afectiu
amb la regata.
Així, aquesta nova edició, que es va celebrar del 31 de març al 7 d’abril,
constitueix un esdeveniment únic, atès que es tracta de la primera etapa europea
de la ISAF Sailing World Cup, la Copa del Món de Vela Olímpica i Paralímpica.
Aquest circuit de vela olímpica i paralímpica ha estat format fins ara per cinc
esdeveniments europeus, un de nord-americà i un altre d’australià. Amb l’objectiu de fer-lo més global, la Federació Internacional de Vela l’ha estès a Àsia
i a Àfrica i ha reduït a dues les etapes en el vell continent. Després d’una lluita
trepidant contra fortes candidates europees, el Sofia Mapfre i la Setmana
Olímpica Francesa guanyaren la carrera i eren triades com les dues úniques seus
europees de la nova ISAF Sailing World Cup per a les temporades de 2013 i de
2014.
El Princesa Sofia Mapfre és l’única regata espanyola d’aquest circuit i
obre la temporada europea. Hi ha hagut regatistes de més de 50 països i s’ha
convertit en un esdeveniment de primer nivell, del qual formen part grans figures de la vela olímpica mundial. Enguany, a més a més, ha tingut un interès afegit pel fet que a l’estiu se celebren els jocs olímpics i la regata mallorquina dóna
inici al compte enrere per a aquests jocs; per a molts és el primer gran esdeveniment de la temporada en què podran comprovar el seu estat de competició de
cara a la gran cita de Londres.
Per tant, per a les Illes Balears és un esdeveniment de gran interès, no sols
des del punt de vista econòmic sinó sobretot institucional, pels nombrosos participants i patrocinadors, i constitueix també un element de projecció de l’illa de
Mallorca molt rellevant, per la repercussió mediàtica mundial de la regata. Així,
esportistes, periodistes, públic assistent, etc., generen a l’entorn de la regata una
demanda de serveis de tot tipus. A més a més, per la rellevància de l’esdeveniment i pel tipus d’assistents, entre els quals hi ha la Família Reial, el Princesa
Sofia té una elevada repercussió mediàtica i això suposa una promoció de les
Illes Balears molt valuosa. En conseqüència, el suport a aquesta iniciativa es
considera d’elevat interès públic per la dinamització econòmica que suposa i, a
més a més, per la gran afició que hi ha a les Illes Balears a la vela, que ha generat una activitat econòmica important al voltant d’aquest sector. La badia de
Palma està associada al Trofeu Princesa Sofia i a la Copa del Rei de Vela i és
interessant per a les Illes Balears que aquest vincle es mantengui, per la qual
cosa és necessari el suport de l’Administració autonòmica.
Els articles 30, 31 i 32 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la
redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regulen les competències
pròpies, de desenvolupament legislatiu i execució, per la qual cosa els poders
públics de les Illes Balears han de defensar i promoure el foment, la planificació i la coordinació de les activitats assumides. D’altra banda, d’acord amb l’article 30.21, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva de foment del desenvolupament econòmic dins el territori.
Igualment, l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix en l’article
30, apartat 12, la plena competència en matèria d’esports, per la qual cosa els
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poders públics de les Illes Balears han de defensar i promoure el foment, la planificació i la coordinació de les activitats esportives. De la mateixa manera, en
l’article 24 disposa que els poders públics de la Comunitat Autònoma han de
reconèixer l’activitat turística com a element econòmic dins el territori. D’altra
banda, d’acord amb l’article 30.21, correspon a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la competència exclusiva de foment del desenvolupament econòmic dins el territori.
Les subvencions públiques són una activitat administrativa i una modalitat de despesa pública. La concessió de subvencions és la manifestació de l’activitat de foment de les administracions públiques, que consisteix en una atribució patrimonial amb la finalitat de dur a terme determinats comportaments considerats d’interès general i als quals queda vinculat el beneficiari.
L’article 2.1 del Text refós de la Llei de subvencions (d’ara endavant,
TRLS) aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix el
següent:
A l’efecte d’aquesta Llei, té la consideració de subvenció qualsevol disposició dinerària duita a terme per les entitats a que es refereix l’article 3.1 a
favor de persones públiques o privades que compleixin els requisits següents:
a) Que es dugui a terme sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que se subjecti al complement d’un determinat objectiu, l’execució
d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja fets o per fer, o la concurrència d’una situació, amb el deure del beneficiari de complir les obligacions materials i formals establertes.
c) Que el projecte, acció conducta o situació finançada tengui per objecte
el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció
d’una finalitat pública.
L’article 7 del TRLS, modificat per la disposició final setena de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2012, estableix com a excepció als principis de
publicitat i concurrència, i amb caràcter excepcional, les subvencions en què
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol
altra raó degudament justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència
pública.
Aquesta subvenció està inclosa dins l’apartat c de l’article 7 del TRLS,
atès que es tracta d’una iniciativa singular que té una indubtable transcendència
des del punt de vista econòmic per a l’illa de Mallorca perquè incideix en diferents sectors estructurals i de caràcter excepcional i únic; a més a més, la regata s’ha convertit en una marca amb entitat pròpia i en un emblema per a la vela
espanyola i mundial, fet que se certifica des del 2009 fins a avui amb la inclusió en totes les sèries celebrades de la ISAF Sailing World Cup, la qual cosa fa
factible la concessió de la subvenció mitjançant aquest procediment directe.
D’altra banda, l’article 14 bis del TRLS estableix que la concessió de les
subvencions directes requereix que el Consell de Govern aprovi, mitjançant un
decret, les normes específiques reguladores corresponents.
Així mateix, de la interpretació conjunta de l’article 8.1 del TRLS i del
Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; tenint en compte la naturalesa de les competències de la Conselleria de Presidència, a la qual
se li assignen competències tals com la coordinació administrativa i l’organització d’esdeveniments d’interès autonòmic, com també les matèries que impliquen necessitat d’assumpció de funcions de caràcter transversal, i atesos els
diferents àmbits que afecten l’activitat objecte de la subvenció (econòmic,
esportiu, social, turístic, institucional, etc.), es considera convenient que la
Conselleria de Presidència s’erigeixi en representant del Govern per dur a terme
aquest suport a l’organització a Mallorca del 43è Trofeu de Regates S.A.R.
Princesa Sofia Mapfre, celebrat del 31 de març al 7 d’abril de 2012.
Per això, amb caràcter excepcional i entenent que hi ha raons d’interès
públic, econòmic i social que la justifiquen, es considera convenient que el
Govern es comprometi a finançar l’organització del 43è Trofeu de Regates
S.A.R. Princesa Sofia Mapfre, que s’ha desenvolupat del dia 31 de març al 7
d’abril de 2012, amb una important participació d’esportistes d’àmbit nacional
i internacional, mitjançant la concessió d’una subvenció directa per un import
de 60.000,00 €, d’acord amb el que estableix l’article 7.1 c del TRLS, atès que
es tracta d’una iniciativa singular que té una indubtable transcendència i un
impacte econòmic i social fonamental perquè incideix en diferents sectors
estructurals, com l’institucional, l’esportiu, el turístic, l’econòmic i el social, i
de caràcter excepcional i únic.
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Per això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat
prèviament el Consell de Govern en la sessió de 27 d’abril de 2012,
DECRET
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular la concessió d’una subvenció directa
a l’entitat Reial Club Nàutic de Palma per contribuir al finançament de les despeses d’organització i desenvolupament del 43è Trofeu de Regates S.A.R.
Princesa Sofia Mapfre, que s’ha celebrat del 31 de març al 7 d’abril de 2012.
Article 2
Règim jurídic aplicable
Aquesta subvenció es regeix, a més de fer-ho pel que disposa aquest
Decret, en el que correspongui, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
Article 3
Raons d’interès públic que concorren en la seva concessió i dificultat
de concurrència pública
1. Aquesta subvenció es concedeix de forma directa d’acord amb el que
estableix l’article 7.1 c del TRLS, modificat per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2012, en la disposició final setena, que estableix com a excepció als
principis de publicitat i concurrència i amb caràcter excepcional les subvencions
en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència pública.
2. En concret, les raons d’interès públic que dificulten la concurrència
pública i que justifiquen l’atorgament directe de la subvenció són:
a) La repercussió a escala internacional, perquè el Trofeu de Regates
S.A.R. Princesa Sofia Mapfre és un esdeveniment únic que s’ha convertit en una
marca amb identitat pròpia i un emblema per a la vela espanyola i mundial,
tenint en compte que es tracta de la primera etapa europea de la ISAF Sailing
World Cup, la Copa del Món de Vela Olímpica i Paralímpica, amb un alt nivell
competitiu, com a garantia d’èxit i de gran participació ciutadana, i perquè és
una eina per al desenvolupament econòmic.
b) La repercussió econòmica, social i turística que duu implícita l’organització de l’esdeveniment.
c) El caràcter excepcional i únic de l’activitat desenvolupada, atès que es
tracta de la primera etapa europea de la ISAF Sailing World Cup, la Copa del
Món de Vela Olímpica i Paralímpica, un circuit format pels set millors esdeveniments de tot el món, a Austràlia, Estats Units i Europa; és l’única regata espanyola d’aquest circuit, i obre la temporada europea.
Article 4
Entitat beneficiària i quantia
El beneficiari de la subvenció és el Reial Club Nàutic de Palma, organitzador de l’esdeveniment, i la quantia és per un import de 60.000,00 €.
Article 5
Procediment de concessió de la subvenció directa
1. La subvenció s’ha de concedir de forma directa, en aplicació del que
preveuen l’article 7.1 c del TRLS i l’article 14 bis del Text refós esmentat, pel
seu caràcter singular i perquè hi concorren raons d’interès públic, social i econòmic que dificulten la seva convocatòria pública, mitjançant una resolució del
conseller de Presidència, amb l’acceptació prèvia del beneficiari.
La subvenció s’ha de concedir mitjançant una resolució del conseller de
Presidència, que ha de contenir els termes i les condicions generals de la subvenció.
La subvenció és compatible amb qualssevol altres ajuts, ingressos o recursos del beneficiari per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o ens públics o privats, sempre que la suma de les aportacions
rebudes, inclosa la que es regula en aquest Decret, no superi el cost total de l’activitat incentivada.
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2. Una vegada dictada la resolució de concessió, el Reial Club Nàutic de
Palma podrà sol·licitar que se’n modifiqui el contingut si hi concorren les circumstàncies que suposin l’alteració de les condicions tingudes en compte per a
la concessió de la subvenció, i l’òrgan concedent podrà autoritzar-la sempre que
no danyi drets d’un tercer. S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació
justificativa de la modificació i, en tot cas, l’òrgan concedent haurà d’autoritzarla expressament perquè pugui produir efectes.
Article 6
Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció per un import de 60.000,00 € es farà una
vegada que el Reial Club Nàutic de Palma hagi justificat el compliment de la
finalitat per a la qual es va concedir.
Article 7
Obligacions del beneficiari
Són obligacions del beneficiari, a més de les establertes en la legislació
aplicable i les previstes en la resolució de concessió i el conveni instrumental,
les següents:
a) Comunicar a la Conselleria de Presidència l’acceptació de la proposta
de resolució.
b) Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels
requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
e) Comunicar a la Conselleria de Presidència la sol·licitud o l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa finalitat.
f) Acreditar, abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que
està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant
l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda
autonòmica.
g) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els
llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el
beneficiari d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.
h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del
TRLS.
Article 8
Règim de justificació
1. El Reial Club Nàutic de Palma ha de justificar el compliment de les
condicions imposades, la realització de l’activitat i la consecució dels objectius
prevists mitjançant la presentació del compte justificatiu, que ha de contenir,
com a mínim, una memòria descriptiva de les activitats dutes a terme i una
memòria econòmica de les despeses efectuades, d’acord amb el que estableixen
l’article 39 del TRLS i l’article 30 de la Llei general de subvencions, i d’acord
amb el que preveu l’article 72 del seu Reglament.
Es considerarà despesa realitzada la que s’hagi pagat efectivament abans
que acabi el període de justificació. No obstant això, es podran admetre factures
que no s’hagin pagat, sempre que el beneficiari ho sol·liciti expressament i justifiqui la necessitat per raons de precarietat econòmica o d’urgència. En el cas
que s’admetin aquestes factures, el beneficiari ha de presentar els documents
que acreditin que s’han pagat en el termini de vint dies comptadors des de la
data de cobrament de l’import de la subvenció.
2. El termini de la realització de l’activitat ha estat des del 31 de març fins
al 7 d’abril de 2012.
3. El termini previst per a l’acreditació del compliment de la finalitat de
la subvenció, de la realització de l’activitat subvencionada i de la utilització dels
fons percebuts és de tres mesos des de la data de la finalització de l’activitat.
Article 9
Reintegrament de la subvenció
Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció
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fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament, en els casos
establerts en l’article 44 del TRLS.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 d’abril de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez
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de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en
comissió de serveis per al curs 2012-2013 a centres públics d’ensenyaments no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del
Govern de les Illes Balears. Aquestes instruccions figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Segon
Aprovar els annexos 2 (Model de sol·licitud) i 3 (Documentació que s’ha
de presentar amb la sol·licitud).
Tercer
Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

—o—
Interposició de recursos

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 8153
Resolució de la directora general de Recursos Humans de 25
d’abril de 2012 per la qual s’aproven les instruccions que han de
regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació
definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de
serveis per al curs 2012-2013 a centres públics d’ensenyaments
no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Recursos Humans en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haverse publicat, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i els articles 25.5 i 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 s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 8 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 25 d’abril de 2012

La mobilitat dels professors es regeix pel sistema de concurs de trasllats.
No obstant això, els funcionaris de carrera docents, de forma voluntària i temporal, i en atenció a situacions personals especials i a necessitats específiques de
servei a la comunitat educativa, poden ocupar en comissió de serveis destinacions a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
diferents de les que els correspon.
El Decret 115/2001, de 14 de setembre, regula l’exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent, així com l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols,
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua
catalana de la Direcció General de Política Lingüística.
D’altra banda, el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents
que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.
El Decret 12/2011, de 8 de juny, del president de les Illes Balears, estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mitjançant la
lletra c del punt primer 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 en el director general de Recursos Humans (BOIB
núm. 148, d’1 d’octubre) es delega en aquest la competència per resoldre les
comissions de serveis per ocupar llocs de feina docent, per a la qual cosa es fa
necessari aprovar les instruccions per sol·licitar i adjudicar les destinacions en
comissió de serveis.
Finalment, mitjançant la Resolució de la directora general de Recursos
Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 31 d’octubre de
2011 (BOIB núm. 167, de 8 de novembre) es fa pública la convocatòria del concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents que
preveu la Llei orgànica d’educació.
Per tot això, en virtut de les facultats que tenc conferides i oïda la Mesa
Sectorial d’Educació, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Aprovar les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris

La directora general de Recursos Humans
Margalida G. Pizà Ginard

ANNEX 1
Instruccions
Primera
Sol·licitants
Poden sol·licitar una destinació provisional en comissió de serveis:
a) Els funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva a les Illes
Balears, els quals poden sol·licitar una destinació provisional en comissió de
serveis a centres de la mateixa illa on tenen la destinació per qualsevol de les
causes previstes en la instrucció tercera d’aquest annex.
b) Els funcionaris de carrera docents que varen obtenir la primera destinació definitiva per al curs 2011-2012 i els qui han obtingut la primera destinació definitiva per al curs 2012-2013, els quals poden sol·licitar una destinació
provisional en comissió de serveis a centres de la mateixa illa on tenen la destinació només per les causes previstes en els apartats 1.c i 1.d de la instrucció tercera d’aquest annex.
c) Els funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva a les Illes
Balears, els quals poden sol·licitar una destinació provisional a centres d’una illa
distinta d’aquella on tenen la destinació només per la causa prevista en l’apartat
1.d de la instrucció tercera d’aquest annex.
d) Els funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva a una altra
comunitat autònoma, els quals poden sol·licitar una destinació provisional a
centres de les Illes Balears només per la causa prevista en l’apartat 1.d de la
instrucció tercera d’aquest annex.
Segona
Requisits
Per poder sol·licitar una destinació provisional en comissió de serveis,
s’han de complir els requisits següents:
1. Complir el requisit de coneixement de la llengua catalana d’acord amb
el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre.
2. Haver sol·licitat una plaça en el concurs de trasllats a la localitat o les
localitats on s’ubiquen els centres en què se sol·licita la comissió de serveis, llevat de casos excepcionals degudament acreditats i que han de ser valorats per la

