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4. La concessió s’atorga o es denega, per l’òrgan competent de
l’Administració hidràulica, en el termini màxim de 6 mesos, a comptar des de
la data d’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a tramitar-la.
5. La falta de notificació de la resolució en el termini indicat en l’apartat
anterior té efectes desestimatoris, de conformitat amb el disposat en l’article
43.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de 1992 en la redacció donada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.
Article 5
Règim de les concessions
D’acord amb el disposat en l’article 55.3 del Text refós de la Llei d’aigües
i en els articles 25.2, 29.2 i 32 del Pla hidrològic de les Illes Balears, aprovat pel
Reial decret 378/2001, de 6 d’abril, les concessions d’aigües subterrànies per
usos agraris s’han d’atorgar a precari; per la qual cosa no consoliden cap dret ni
donen lloc a indemnització en cas de reducció dels cabals atorgats o de revocació de la concessió.
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tar el canvi climàtic.
Capítol I
De la Comissió Interdepartamental sobre el canvi climàtic
Article 2
Funcions
Són funcions de la Comissió Interdepartamental:
1. L’estudi i valoració de tot tipus de propostes (incloses les de naturalesa
normativa), mesures i actuacions a desenvolupar a la comunitat autònoma de les
Illes Balears que directa o indirectament tenguin per objecte preveure i minorar
els efectes nocius de les emissions de gasos de efecte hivernacle.
2. El seguiment de l’aplicació i/o execució de les propostes, mesures i
actuacions indicades a l’apartat anterior.
3. L’assessorament en matèria de canvi climàtic.
4. La coordinació de les funcions i actuacions del Govern i de
l’Administració de la comunitat autònoma en matèria de canvi climàtic, amb
especial esment a l’us d’energies renovables i l’eficiència energètica.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 50/2003, de 9 de maig, pel qual es constitueix un centre d’intercanvi de drets d’ús agrari de l’aigua.

Article 3
Composició
1. La Comissió Interdepartamental està formada pels següents membres:

Disposició final primera
Es faculta el conseller de Medi Ambient perquè dicti les disposicions
necessàries per desplegar i executar el present Decret.

a)El president: la Vice-presidenta i consellera de relacions institucionals
o la persona que la supleixi.
b)El vice-president: el conseller de Medi Ambient.
c)Els vocals:

Disposició final segona
El present Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, mantindrà la seva vigència durant un període de cinc anys, llevat que amb anterioritat s’aprovin els corresponents Plans
d’Explotació.
Palma, 27 de maig de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El Conseller de Medi Ambient
Jaume Font i Barceló

—o—
Num. 9881
Decret 60/2005, de 27 de maig, pel qual es crea la Comissió
Interdepartamental i el Comitè Tècnic sobre canvi climàtic.
La Convenció marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, adoptada
a Nova York en data 9 de maig de 1992, s’ocupà de la problemàtica a escala
mundial dels problemes relacionats amb el canvi climàtic.
En data 11 de desembre de 1997 s’aprovà el Protocol de Kyoto .
En l’àmbit de la Unió Europea, cal destacar la Directiva 2003/87/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre de 2003, per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissions de gasos d’efecte hivernacle
a la comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE.
La transposició de l’esmentada Directiva a l’ordenament jurídic espanyol
es va fer mitjançant el Reial Decret Llei 5/2004, de 27 d’agost, pel qual es regula el règim del comerç de drets d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Per tot això, pel Decret 3/2005, de 28 de gener , del president de les Illes
Balears, es crea l’Oficina Balear del Canvi Climàtic, adscrita a la Conselleria de
Medi Ambient i amb rang de Direcció General.
Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en les actuacions a desenvolupar per la comuntitat autònoma de les Illes Blalears que afecten o puguin afectar al Canvi Climàtic es fa aconsellable la creació d’ òrgans de
coordinació i assessorament que actuïn de manera col·legiada entre els diferents
departaments de l’Administració autonòmica.
Atès tot això, a proposta del conseller competent en matèria de medi
ambient, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 27 de maig
de 2005
DECRET
Article 1
Objecte
És objecte d’aquest Decret la creació de la Comissió Interdepartamental i
del Comitè Tècnic sobre el canvi climàtic, adscrits a la Conselleria de Medi
Ambient, amb la finalitat de coordinar i assessorar les funcions i actuacions que,
a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, afectin o puguin afec-

- El secretari general de la conselleria de Medi Ambient.
- La Directora general de l’Oficina del canvi climàtic.
- Un representant de la conselleria competent en l’àrea social.
- Un representant de la conselleria competent en matèria de Turisme.
- Un representant de la conselleria competent en matèria d’Innovació.
- Un representant de la conselleria competent en matèria de Salut.
- Un representant de les conselleria competent en matèria de Transport.
- Un representant de les conselleria competent en matèria d’Habitatge.
- Un representant de la conselleria competent en matèria d’Emergències.
- Un representant de la conselleria competent en matèria d’Agricultura i
Pesca.
- Un representant de la conselleria competent en matèria d’Educació.
- Un representant de la conselleria competent en matèria d’Energia.
- Un representant de cada una de les direccions generals de la conselleria
competent en matèria de Medi Ambient.
2. El representant de cada conselleria i/o direcció general serà designat pel
seu titular que designarà, també, un suplent.
3. El president de la Comissió Interdepartamental podrà convidar o
sol·licitar la presència d’aquelles persones que, pels seus coneixements tècnics
i científics, presten l’assessorament necessari en assumptes determinats.
4. El president podrà també, en funció de les mesures o propostes que es
presentin, convidar a representants d’altres administracions, institucions o entitats que les agrupin per tal de vetllar per la millor coordinació de totes les funcions i actuacions en matèria de canvi climàtic a les Illes Balears.
Article 4
Règim de funcionament
La Comissió Interdepartamental ha de reunir-se, com a mínim, una vegada cada tres mesos i totes les vegades que el president, per pròpia iniciativa o a
instància dels seus membres, consideri necessari la convocatòria, i 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, així com el que preveu la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Capítol II
Del Comitè Tècnic sobre el canvi climàtic
Article 5
Funcions
El Comitè Tècnic sobre el canvi climàtic té la funció d’assessorar a la
Comissió Interdepartamental pel desenvolupament de les funcions assignades a
l’article 2 del present decret.
Article 6
Composició
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1. El Comitè Tècnic està format pels següents membres:
a) El president serà la directora general de l’Oficina Balear del Canvi
Climàtic.
b) El vicepresident serà el secretari general de la conselleria competent en
matèria de Medi ambient.
c) Els vocals són:
- Un tècnic de la secretaria general i de cada direcció general de la
Conselleria de Medi Ambient.
- Tres tècnics de la Direcció General de l’Oficina Balear del canvi climàtic.
- Un tècnic de la conselleria competent en l’àrea social.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria de Turisme.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria d’Innovació.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria de Salut.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria de Transport.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria d’Habitatge.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria d’Emergències.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria d’Agricultura i Pesca.
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria d’Educació .
- Un tècnic de la conselleria competent en matèria d’Energia.
2. Els vocals seran designats per la persona titular de la respectiva conselleria, que designaran també un suplent. Actuarà de secretari un tècnic de la conselleria competent en matèria de medi ambient, designat per el propi comitè tècnic, a proposta del seu president.
Article 7
Règim de funcionament
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Per tot això, havent consultat el Consell Assessor de Comerç en la sessió
feta dia 14 de desembre de 2004, a proposta del conseller de Comerç, Indústria
i Energia, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell
de Govern en la sessió de dia 27 de maig de 2005,
DECRET
Article 1
El nombre de diumenges i altres festius en què poden romandre oberts, en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els establiments comercials sotmesos al règim general d’horaris comercials, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les
Illes Balears, és de vuit per l’any 2005.
Article 2
Aquests dies són els següents:
2 de gener, diumenge
24 de març, Dijous Sant
17 d’abril, diumenge
15 de maig, diumenge
12 de juny, diumenge
15 d’agost, dilluns festiu, Assumpció de Maria
4 de desembre, diumenge
18 de desembre, diumenge
Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir dia 1 de gener de l’any 2005.

El Comitè Tècnic sobre canvi climàtic ha de reunir-se, com a mínim, una
vegada cada dos mesos i totes les vegades que el president, per pròpia iniciativa o a instància dels seus membres, consideri necessari la convocatòria, i ha d’ajustar-ne l’actuació i el funcionament al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en matèria d’òrgans col·legiats, així com el que disposa la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Disposició final

Palma, 27 de maig de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller de Comerç,
Indústria i Energia
José Juan Cardona

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

El present Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 de maig de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller de Medi Ambient
Jaume Font Barceló

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 9884
Decret 61/2005, de 27 de maig, pel qual es fixa el calendari per
a l’any 2005 de diumenges i altres festius en què poden romandre oberts, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els establiments comercials sotmesos al règim general
d’horaris comercials
La Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les
Illes Balears, estableix, en l’article 20, que els diumenges i festius no són hàbils
per a l’exercici de l’activitat comercial, excepte els autoritzats expressament pel
Govern de les Illes Balears, i que el conseller titular de la matèria de comerç és
l’òrgan competent per a autoritzar, anualment, l’activitat comercial en diumenges i festius, amb l’audiència prèvia de les associacions de comerciants, de consumidors i d’usuaris, i de les centrals sindicals reconegudes legalment.
Aquesta Llei, en l’article 11, crea el Consell Assessor de Comerç de les
Illes Balears, com a òrgan consultiu del Govern en les matèries regulades per la
Llei, i estableix que ha de tenir representació dels agents econòmics i socials,
així com dels consumidors i de les administracions territorials de les Illes
Balears.
En execució d’aquestes disposicions legals, es va aprovar el Decret
140/2001, de 14 de desembre, pel qual es regula l’adscripció, la composició i el
règim de funcionament del Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears.
Aquest Decret, en l’article 3.2.d), preveu, entre les funcions del Consell
Assessor, la de ser consultat prèviament a l’establiment del calendari anual pel
qual es fixen els diumenges i els dies festius en què els comerços poden estar
oberts al públic.

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 9796
Resolució del conseller d'Interior per la qual es modifica la composició dels tribunals qualificadors de les proves selectives per a
l'ingrés en els cossos de l'administració especial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, convocats per les resolucions del
conseller d'Interior de 19 de gener i 21 de febrer de 2005 (BOIB
núm. 21 de 8 de febrer i núm. 40 de 10 de març)
Mitjançant les resolucions del conseller d'Interior de 19 de gener i 21 de
febrer de 2005 (BOIB núm. 21 de 8 de febrer i núm. 40 de 10 de març) s'aprovà la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés en els cossos de l'administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es van
designar els corresponents tribunals qualificadors per aquests processos selectius.
L'article 17 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de l'administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, disposa que en el supòsit que en la sessió constitutiva no s'assoleixi el mínim de cinc membres entre titulars i suplents corresponents i, en tot cas, quan el tribunal no sigui complet, abans de la iniciació de
les proves selectives, el conseller de Funció Pública procedirà a completar
aquests tribunals.
Atès que en els tribunals qualificadors dels cossos facultatiu superior,
especialitat d'inspecció mèdica, facultatiu tècnic, especialitat informàtica,
subinspecció sanitària i ATS/DUI i ajudants facultatius, escala d'agents de medi
ambient i educadors infantils, alguns dels membres han al·legat i acreditat
motius que impossibiliten la seva actuació com a membres del tribunal i que es
consideren procedents per abstenir-se o renunciar, es fa necessari modificar-ne
la composició dels esmentats tribunals.
En conseqüència, i fent ús de les atribucions que em confereix la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de funció pública,
RESOLC
PRIMER. Modificar la composició dels tribunals qualificadors de les proves selectives per a l'ingrés en els cossos de l'administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocades per les resolucions del conseller
d'Interior de 19 de gener i 21 de febrer de 2005 (BOIB núm. 21 de 8 de febrer i

