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c) ( ) Perquè no es tracta de contractes d’obres, serveis, gestió de serveis públics o subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la llei de contractes del sector públic, o de concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.
d) ( ) Per ser un ens depenent de _______ i estar expressament exclòs al darrer paràgraf
de l’apartat 2 de l’Acord 6/2012 del CPFF.
e)( ) Altres causes: ____________________________________________________.
Atès tot això, inform favorablement/desfavorablement sobre la sol·licitud de certificat presentada per _____________________ a l’empara de l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera, en relació a la factura núm. ___________, per import
de _________________.
Palma, _____, de _________________ de 2012
El secretari general / La secretària general / El director del Servei de Salut de les Illes
Balears/o en qui es delegui
Nom i llinatges

ANNEX 5
Model d’acceptació voluntària presencial del mecanisme extraordinari de
finançament de les obligacions pendents de pagament a càrrec de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per als proveïdors que no disposen de certificat electrònic per accedir a l’aplicació informàtica de
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
Proveïdor (Si la factura està endossada, s’ha d’emplenar amb les dades de l’endossatari.)
Nom i llinatges: _________________________________________________________
DNI: __________________________
Adreça de notificació: ____________________________________________________
Localitat: _____________ Codi postal: ________ Municipi: ______________________
Província: _______________________________ País: __________________________
Telèfon: __________________ Fax: _____________ A/e: _______________________
En representació de:
(S’ha d’adjuntar una declaració responsable del fet que disposa de poder suficient per a
aquesta acceptació.)
NIF: ___________________________
Pime ( )
Autònom: ( )
Altres (indicau-los): ___________________
Aquest model d’acceptació conté dades de caràcter personal, que formen part del fitxer titularitat de la Comunitat Autònoma (Intervenció General). La persona interessada autoritza
el titular a tractar-les de manera automàtica, amb l’única finalitat de gestionar funcions
derivades del motiu de la sol·licitud i, si escau, cedir-les al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques a l’efecte de completar la gestió.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
un escrit dirigit a la Intervenció General.
MANIFEST:
1. L’acceptació voluntària d’adherir-me al mecanisme extraordinari de finançament que
preveu l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es
fixen les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als
proveïdors de les comunitats autònomes, per al cobrament de (elegiu una de les dues
opcions):
( ) Totes les obligacions pendents de pagament que figuren en la relació certificada del
13/04/2012 tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
( ) Únicament i exclusivament les obligacions identificades en la relació que s’adjunta.
2. La conformitat amb el que disposa l’apartat 9 de l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen les línies generals d’un mecanisme
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes,
que preveu que l’abonament de les obligacions pendents de pagament mitjançant el mecanisme extraordinari de finançament comporta l’extinció del deute contret per la Comunitat
Autònoma pel principal, els interessos, les costes judicials i qualssevol altres despeses
accessòries, i determina la terminació del procés judicial, si se n’ha iniciat cap, per satisfacció extraprocessal, de conformitat amb el que assenyala l’article 22.1 de la Llei 1/2001,
de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
3. En els casos que hi hagi retenció d’IRPF o abonaments a la factura, la conformitat amb
la quantitat líquida imputable a cada factura.
Dades de domiciliació bancària
Entitat bancària: _________________________________________________________
Adreça: ________________________________________________________________
IBAN:
Banc
Sucursal
DC
Núm. de compte
___________
___________
____
___________________________
Codi BIC:
______________________________________________________________
________________, ____ de __________________ de 2012
[rúbrica]
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CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 8219
Resolució del conseller de Turisme i Esports, de dia 23 d’abril
de 2012, per la qual es publiquen el nomenament i cessament de
personal eventual de la Conselleria de Turisme i Esports
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al seu personal eventual. El nomenaments i cessaments s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El 23 d’abril de 2012, el conseller de Turisme i Esports va acordar el
nomenament i cessament de personal eventual de la conselleria de la qual n’és
titular.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
1. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació del personal eventual que va cessar el 23 d’abril de 2012:
Sra. Clara Gil Pidal, assessora tècnica
2. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació del personal eventual que es va nomenar el 23 d’abril de 2012, amb efectes a partir d’1
de maig de 2012:
Sra. Lourdes Reynés Vázquez-Rovira, assessora tècnica
Palma, 23 d’abril de 2012
El conseller de Turisme i Esports
Carlos Delgado Truyols

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 8157
Resolució de la directora general de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques d’anotació en l’Inventari General de Béns i
Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la modificació de la renda mensual i exclusió de pagament de l’IBI per
part de l’arrendatària en els casos en què estigui estipulat, de 27
contractes d’arrendament de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats.
Fets
1. Escrit de la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres
Públiques de dia 30 de novembre de 2011 en què posa de manifest la necessitat
de reorganitzar espais, reduir arrendaments i renegociar els arrendaments que la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no pugui prescindir.
2. Dia 14 de març de 2012, té entrada en el registre de la Conselleria
d’Administracions Públiques l’ofici de la secretària general de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de 22 de febrer de 2012, de remissió de documentació relativa a la reducció de la renda mensual, de 27 contractes d’arrendament. La documentació d’aquest expedient, es la següent:
– 27 Memòries justificatives de la modificació de la renda mensual pactada inicialment i exclusió de pagament d’IBI per part de l’arrendatària en els
casos en què estigui estipulat en el contracte, signades per la secretària general
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
– 27 documents d’acceptació de la nova renda mensual i exclusió de pagament d’IBI en els contractes en què estigui estipulat, signats pels diferents propietaris dels immobles.
Fonaments de dret
1. L’article 65 i següents de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), que regulen els arrendaments d’immobles a
favor de la comunitat autònoma, i l’article 87.i de la mateixa llei, que atribueix
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al conseller competent en matèria de patrimoni la tramitació i l’aprovació dels arrendaments de béns immobles.
2. Els articles 131 a 138 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91 ext., de 20 de juny).
4. El Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB
núm. 91 ext., de 20 de juny).
5. 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 (BOIB núm. 91 ext., de 20 de juny).
6. El Decret 81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques de la Conselleria d’Administracions
Públiques (BOIB núm. 112, de 23 de juliol).
Per això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 88 de la Llei 6/2001, dict la següent:
Resolució
1. Anotar en l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la modificació de les rendes mensuals i exclusió de pagament
d’IBI dels contractes d’arrendament següents:
Localització locals
Palma
C/ Alfons el Magnànim, 29, local 2, 1r pis

Expedient comptable/
Nº Actiu fix
PRO02 2010 549
Nº AF 100000001767

Renta
anterior
3.858,71 €

Renta actual
reduïda
2.894,03 €

Pagament
IBI
—-

C/ Alfons el Magnànim 29,
local 3, 1r pis i aparcament 68

PRO02 2009 1086
Nº AF 100000001764

1.422,69 €

1.092,62 €

—-

C/ Alfons el Magnànim 29, local 4, 1r pis i aparcaments
47 y 48 del soterrani tercer

PRO02 2009 1033
Nº AF 100000001763

1.010,12 €

775,77 €

—-

C/ Alfons el Magnànim 29, local 15, 1r pis

PRO02 2011 9982
Nº AF 100000001762

796,71 €

611,87 €

—-

C/ Alfons el Magnànim 29, local 1 2n pis

PRO02 2011 101
Nº AF 100000001756

5.090,02 €

3.909,14 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, locals 2 - 3, 2n pis,
aparcaments 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 i 85
del tercer soterrani

AMBDE 2007 4380
Nº AF 100000001754

6.601,05 €

5.069,61€

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29 local 16, 2n pis, i,
aparcament 23 del tercer soterrani

AMBDE 2007 4362
Nº AF 100000001755

1.720,42 €

1.321,28 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 1, 3r pis, i aparcaments
13, 14 y 15 del tercer soterrani

AMBDE 2007 4261
Nº AF 100000001768

5.161,26 €

3.963,85 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 2, 3r pis, i aparcaments
86, 87, 88 y 89 del tercer soterrrani

AMBDE 2007 4378
Nº AF 100000001769

4.807,43 €

3.692,11 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 4, 3r pis

PRO02 2009 1085
Nº AF 100000001771

1.095,48 €

841,33 €

—-

C/ Alfons el Magnànim 29, locales 10 i 12, 3r pis,
i aparcaments 21 y 54 del tercer i segon soterrani

AMBDE 2007 4300
Nº AF 100000001766

1.866,84 €

1.433,73 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, locales 11,13,14,15 i 17, 3r pis,
i aparcaments 16, 17, 18, 19 i 20 del tercer soterrani

AMBDE 2007 4200
Nº AF 100000001752

4.905,06 €

3.767,09 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 16, 3r pis, i aparcament
22 del tercer soterrani

AMBDE 2007 4358
Nº AF 100000001770

1.720,41 €

1.321,28 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 1, 4t pis

PRO02 2011 4874
Nº AF 100000001757

5.844,30 €

4.383,23 €

—-

C/ Alfons el Magnànim 29, locals.2,3,4 i 5, 4t pis,
i aparcaments 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, i 97

AMBDE 2007 4376
Nº AF 100000001765

8.638,73 €

6.634,55 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 7, 4t pis

AMBDE 2007 4328
Nº AF 100000001759

1.439,79 €

1.105,76 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, locals 8 i 10, 4t pis,
i aparcaments 52 i 53 del segon soterrani

AMBDE 2007 4265
Nº AF 100000001760

1.720,41 €

1.321,28 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 9, 4t pis

AMBDE 2007 4374
Nº AF 100000001761

758,7 €

582,68 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, locals 11,12,13,14,15 i 17, 4t pis,
i aparcaments 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 11 del tercer soterrani

AMBDE 2007 4316
Nº AF 100000001753

5.917,76 €

4.544,84 €

Suprimir

C/ Alfons el Magnànim 29, local 16, 4t pis

PRO02 2011 4883
Nº AF 100000001758

1.735,92 €

1.301,94 €

—-

C/ Cecili Metelo, 2, local 4, 1r pis

CESSI 2009 1614
Nº AF 100000001774

1.055,26 €

844,21 €

—-
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C/ Guillem de Torrella 1, local 1 planta primera

PRO02 2010 0046
Nº AF 100000001775

4.371,15 €

3.059,81 €

—-

C/ Guillem de Torrella 1, local ubicat en la segona planta

AMBDE 2010 0052
Nº AF 100000001778

1.677,28 €

1.174,10 €

—-

C/ Guillem de Torrella 1, local C, segona planta

AMBDE 2010 0056
Nº AF 100000001777

3.491,25 €

2.443,88 €

—-

C/ Guillem de Torrella 1, tercer i quart pis

AMBDE 2010 0057
Nº AF 100000001776

8.281,32 €

5.796,92 €

—-

C/ Guillem de Torrella 1, 5º pis (edifici Sena)

AMBDE 2010 2169
Nº AF 100000001780

7.420,24 €

5.194,17 €

—-

C/ Guillem de Torrella 1, 6º i 7º pis (edifici Sena)

AMBDE 2010 3395
Nº AF 100000001780

11.247,28 €

7.873,10 €

—-

2. Aquest nou import de renda mensual serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2012.
3. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, sens perjudici que s’hagi de tramitar el corresponent procediment econòmic
financer.
Palma, 21 de març de 2012
La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques,
Ana María García Serrano

—o—
Num. 8221
Resolució del conseller d’Administracions Públiques per la qual declara la alienabilitat dels immobles avall resenyats. (Exp DGPCOP 353/2011)
Antecedents
1.La Direcció General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques - Servei de Patrimoni, està tramitant l’expedient 353/2011 per l’alienació en pública subhasta d’un conjunt de béns desafectats, desadscrits o en tràmit de desafectació i desadscripció, i no essent necessaris per a un ús o servei públic, es fa necessària la
declaració d’alienabilitat, per part del conseller competent en matèria de patrimoni, en ser els béns d’un valor inferior a 500.000 euros la unitat..
2. Des del punt de vista jurídic s’han complert els tràmits de l’article 55 de la Llei 6/2011 de 11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i l’article 98 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005), comprovant la depuració física i jurídica dels béns objecte
d’alienació.
Fonaments de dret
1. Els articles 53.1, 54 i 55 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables concordants.
2. Els articles 98, 109, 110, 111 i 112 156 i concordants del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei
6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03-04-2003).
4. Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91 ext., de 20-06-2011).
5. Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB
núm. 91 ext., de 20 de juny).
6. 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 (BOIB núm. 91 ext., de 20-06-2011), modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost (BOIB núm.119,
de 06-08-2011) i el Decret 33/2011, de 4 de novembre (BOIB núm.166, de 05-11-2011).
7. Decret 81/2011, de 22 de juliol, pel qual es nomena la directora general de Contractes, Concessions Administratives i Obres Públiques de la Conselleria
d’Administracions Públiques (BOIB núm. 112, de 23-07-2011).
8. Resolució del Conseller d’Administracions Públiques de 5 de setembre de 2011, de delegació de competències en matèria de patrimoni en la directora
general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques (BOIB núm. 137, de 13 de setembre).
Per tot això, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 88 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar l’alienació dels immobles avall resenyats, atès que ja no són necessaris per al servei públic al qual estaven afectats, i s’han depurat física i jurídicament
Immoble
Actiu Fix
Domicili
Població
Urbana/Rústega
Referència cadastral

Pis Carrer Jerónimo Pou
100000001121
C/Jeroni Pou, 2 - 2ºC
07006 Palma
Urbana
0601601DD7800B0080MA

Garatge núm.22 Carrer Jerónimo Pou
100000001297
C/Jeroni Pou, 2 - soterrani 3er
07006 Palma
Urbana
0601601DD7800B0022YJ

28 Panteons
100000001113
Carretera Palma-Inca KM 7,5
07141 Marratxí
Urbana

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Notificar aquesta Resolució a les conselleries afectades.
4. Anotar el contingut d’aquesta Resolució en l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

