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19-07-2012
DECRET

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 14495
Decret 57/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea el Comitè Tècnic
Coordinador de les Polítiques i dels Recursos Destinats als
Emprenedors i a les Pimes
L’article 30 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en les
matèries següents:
21. Foment del desenvolupament econòmic al territori de la comunitat
autònoma, d’acord amb les bases i la coordinació general de l’activitat econòmica.
42. Comerç interior, sens perjudici del que disposen els articles 38 i 131
i els números 11 i 13 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.
44. Investigació, innovació i desenvolupament científic i tècnic.
La Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa, estableix un marc jurídic i tècnic favorable perquè es puguin desenvolupar les capacitats dels emprenedors i la competitivitat sostinguda de les petites i mitjanes empreses. Aquesta norma s’adequa al marc normatiu comunitari i respon als objectius formulats en la Llei de
la petita empresa de la Unió Europea de 2008, que, en reconeixement a la primera llei americana, ha rebut el títol ‘Small Bussiness Act for Europe’.
La secció 2a del capítol III de la Llei 2/2012 regula la coordinació de les
polítiques de suport a emprenedors i a empreses, i l’article 8.3 estableix la
necessitat de crear un comitè tècnic integrat per membres del Govern de les Illes
Balears, la funció del qual ha de ser coordinar eficientment les polítiques i els
recursos destinats als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears.
La disposició final segona d’aquesta mateixa Llei estableix que, dins el
termini d’un any a partir de l’entrada en vigor, el Govern de les Illes Balears ha
d’aprovar les normes reglamentàries necessàries per desplegar-la.
La justificació en la qual s’empara i fonamenta l’elaboració d’una disposició administrativa de caràcter general que creï un òrgan col·legiat encarregat
de coordinar totes les polítiques públiques en aquest àmbit és la necessitat que
s’aprofitin tots els recursos públics destinats a crear ocupació mitjançant l’autoocupació o la creació d’empreses i a consolidar i internacionalitzar les pimes. La
coordinació d’aquestes polítiques aconseguirà que no es dupliquin actuacions i
que no se’n deixin de programar d’altres de necessàries i que es creïn col·laboracions que intensifiquin els efectes de les mesures que incentivin l’activitat
empresarial. També ha de servir per homogeneïtzar la informació que reben els
usuaris d’aquests serveis i per definir i unificar metodologies de treball, de
seguiment i de planificació de les actuacions.
Així, es considera oportú crear un òrgan col·legiat amb funcions de coordinació, d’acord amb el que disposa l’article 17 i els següents de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, integrat per representants de l’Administració autonòmica de
les àrees de comerç i empresa, ocupació, desenvolupament econòmic, innovació tecnològica i transferència del coneixement, entre d’altres, la funció primordial de la qual serà fixar les línies d’actuació i avaluar el compliment de les polítiques de foment de l’activitat emprenedora i de suport a les pimes que duguin
a terme les diferents conselleries amb competències en la matèria, en el marc
d’actuació que estableix la Llei 2/2012 esmentada.
El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost, estableix les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Concretament l’article 2.d) modifica les competències atribuïdes a la Direcció General de Comerç i Empresa i inclou el foment
en matèria de comerç i empresa. Ateses les polítiques de reducció del dèficit
públic aprovades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’han d’aprofitar i fer rendibles al màxim els recursos destinats a la promoció empresarial.
Això es pot aconseguir, en part, amb els mecanismes de coordinació tècnica que
s’han d’establir en el marc del funcionament d’aquest Comitè.
La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, regula en
l’article 33 les atribucions dels consellers i, entre d’altres, se’ls atribueix la competència relativa a la preparació i la presentació al Govern de les Illes Balears
dels projectes de decret relatius a qüestions pròpies de la seva conselleria.
Per tot això, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 13 de juliol de 2012,

Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte crear el Comitè Tècnic Coordinador de les
Polítiques i dels Recursos Destinats als Emprenedors i a les Pimes, com a òrgan
col·legiat de coordinació, adscrit a la Direcció General de Comerç i Empresa,
amb la finalitat de coordinar totes les polítiques i els recursos de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinats a fomentar l’activitat
dels destinataris de la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les
emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa.
Article 2
Objectius i funcions
1. Són objectius del Comitè:
a) Coordinar l’acció de les diferents direccions generals i entitats públiques del Govern que financin, gestionin o executin polítiques destinades als
emprenedors i a les pimes.
b) Deliberar, assessorar i formular propostes per a l’adopció de mesures
que incideixin en el desplegament de la Llei 2/2012.
2. Són funcions del Comitè:
a) Planificar anualment les actuacions que s’han de dur a terme i actualitzar anualment el mapa de recursos.
b) Implantar un model de gestió integral i unificat de diagnòstic, avaluació i seguiment de les polítiques de suport en matèria empresarial.
c) Consensuar i aprovar una metodologia de treball comuna per a l’assessorament a emprenedors i a les microempreses i les petites i mitjanes empreses.
d) Consensuar i posar en marxa la plataforma informàtica integral de serveis d’informació, tramitació, assessorament i acompanyament empresarial.
e) Proposar actuacions concretes en la matèria per donar resposta a noves
necessitats o demandes detectades.
f) Elaborar i aprovar una memòria conjunta de totes les actuacions duites
a terme en el marc del desplegament de la Llei 2/2012.
g) Exercir una interlocució coordinada davant instàncies supraautonòmiques.
h) Establir mecanismes i procediments per a la interlocució amb les entitats externes que gestionen serveis o recursos.
i) Coordinar les infraestructures públiques existents per a la incubació i el
desenvolupament de projectes empresarials.
j) Qualsevol altra de relacionada amb l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2012
i que s’aprovi en el si del Comitè.
Article 3
Composició
1. El Comitè està format pels membres següents:
a) President: el director general de Comerç i Empresa.
b) Vicepresidenta: la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
c) Vocals:
1r. Un funcionari de la Direcció General de Comerç i Empresa.
2n. Un funcionari de la Direcció General d’Indústria i Energia.
3r. Un funcionari de la Direcció General de Treball i Salut Laboral.
4t. Un funcionari de la Direcció General del Tresor i Política Financera.
5è. Un funcionari de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic.
6è. Un funcionari de la Direcció General d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement.
7è. Un funcionari del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
8è. El gerent del Centre Balears Europa.
9è. El director gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI).
10è. El conseller delegat de Parcbit Desenvolupament, SA.
11è. El director general d’ISBA, SA.
12è. El vicepresident executiu de la Fundació IBIT.
2. Exerceix les funcions de secretari un funcionari de la Direcció General
de Comerç i Empresa, que ha de designar el director general, amb veu i sense
vot.
3. El president del Comitè pot sol·licitar la presència, amb veu i sense vot,
de representants de qualsevol conselleria o ens instrumental de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de persones que, pels
seus coneixements tècnics o professionals, prestin l’assessorament necessari en
assumptes determinats.
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4. Els membres del Comitè són nomenats mitjançant una resolució de la
persona titular de l’òrgan o entitat al qual pertanyen.
Article 4
Règim de funcionament
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Creu Roja té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i patrimonial per al compliment dels seus fins. Exerceix la seva activitat en tot el territori espanyol, amb l’autonomia necessària i com a única Societat Nacional de
Creu Roja a Espanya la seu central radica a Madrid.
Les assemblees locals, comarcals o insulars són l’òrgan de participació de
tots els membres de la Creu Roja Espanyola en l’àmbit territorial corresponent.

1. El Comitè s’ha de reunir amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada cada sis mesos, com també en tots els casos en què ho decideixi el president.
2. El Comitè ha d’actuar d’acord amb el que estableix, en matèria d’òrgans col·legiats, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de conformitat amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Així mateix, el Comitè es pot reunir amb caràcter extraordinari quan ho
sol·licitin un mínim de tres membres.
Article 5
Grups de treball
1. Per acord del Comitè es poden crear grups de treball especialitzats en
diferents àrees relacionades amb les matèries que regula la Llei 2/2012.
2. Aquests grups de treball especialitzats, els han d’integrar els membres
del Comitè representants de les direccions generals o dels ens instrumentals
afectats o els substituts que aquests proposin, i poden comptar amb la intervenció i el suport dels tècnics assessors que es considerin adequats.
3. El règim de funcionament, de deliberació i de presa d’acords dels grups
de treball s’ha de regir per les mateixes normes que s’apliquen al Comitè en
aquesta matèria.
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 final primera
Desplegament
Es faculta el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest
Decret.

D’acord amb els seus Estatuts, constitueix l’objecte institucional de
l’Associació el desenvolupament d’activitats orientades a la consecució de les
finalitats específiques següents:
- La recerca i el foment de la pau, així com de la cooperació nacional i
internacional.
- La difusió i l’ensenyança del dret internacional humanitari.
- La difusió i la defensa dels drets humans fonamentals.
- L’actuació, en situacions de conflictes armats, a favor de totes les víctimes civils i militars, preparant-se per fer-ho en temps de pau com a suport dels
serveis de salut pública, en tots els terrenys prevists pels convenis de Ginebra i
pels protocols addicionals en els quals Espanya sigui part.
- L’atenció a les persones i als col·lectius que sofreixen, prevenint i atenuant el patiment humà.
- La protecció i l’auxili de les persones afectades per accidents, catàstrofes, calamitats públiques, conflictes socials, malalties, epidèmies i altres riscs o
sinistres col·lectius i successos similars, així com la prevenció dels danys causats per aquests, participant en les actuacions que resultin necessàries per fer-ho,
en la forma establerta en les lleis i en els plans nacionals o territorials corresponents.
- La promoció i la col·laboració en accions de solidaritat, de cooperació al
desenvolupament i de benestar social en general, i de serveis assistencials i
socials, amb especial atenció a col·lectius i a persones amb dificultats per a la
integració social.
- El foment i la participació en programes de salut i en accions que, per
l’especial caràcter altruista siguin més convenients per a la salut pública.
- La promoció de la participació voluntària i desinteressada de les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, en les activitats i en el sosteniment de la institució per al compliment dels objectius.
- El foment de la participació d’infants i joves en les activitats de la institució, i la propagació entre aquests dels principis del Moviment Internacional de
la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, del dret internacional humanitari i dels
drets humans fonamentals, així com dels ideals de pau, respecte mutu i enteniment entre tots els homes i els pobles.
- El desenvolupament d’accions formatives encaminades a la consecució
d’aquests objectius.
L’any 2000 es va crear la Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona
(Metabús), servei gestionat des de l’inici per la Creu Roja Espanyola Illes
Balears.

Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 13 de juliol de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 14496
Decret 58/2012, de 13 de juliol, pel qual es regula la concessió
d’una subvenció directa a l’Associació Creu Roja Espanyola
Illes Balears per desenvolupar el projecte ‘Unitat Mòbil de
Dispensació de Metadona (Metabús)’
Creu Roja Espanyola Illes Balears és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, que desenvolupa la seva activitat sota la protecció de l’Estat espanyol exercida mitjançant el Consell de Protecció.

La Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Metabús) és una ambulància adaptada a les necessitats pròpies del servei. La funció d’aquest servei és dispensar metadona diàriament a tots els usuaris dels diferents CAD de Palma que,
per motius de treball o de salut, no poden dirigir-se a un centre o que, per diverses problemàtiques socials, han de fer una dispensació de metadona supervisada des d’un punt de vista sanitari.
Els objectius prevists dins aquest programa per a l’any 2012 són els
següents:
- Apropar un servei de tractament a les zones on es concentra població
drogodependent susceptible d’iniciar tractament de manteniment amb metadona.
- Apropar un servei de tractament al domicili/treball.
- Reduir els danys o riscs associats al consum.
- Facilitar l’accés per a la inclusió en el programa de manteniment amb
metadona.
- Disminuir el consum de drogues per via parenteral.
- Disminuir el temps d’espera des de la sol·licitud de metadona fins a la
presa de la substància.
- Compaginar el consum de metadona amb l’horari laboral o formatiu.
L’entitat Creu Roja Espanyola Illes Balears ha presentat una sol·licitud de
concessió de subvenció per un import de 166.094,94 euros, amb la finalitat de
finançar el desenvolupament del projecte ‘Unitat Mòbil de Dispensació de
Metadona (Metabús)’ la durada del qual és per l’any natural, és a dir, entre l’1
de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012. El projecte per executar és per
un import de 166.094,94 euros.

