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BOIB

Num. 6

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Num. 578
Correcció d’errada d’ubicació de l’edicte 26543, (BOIB núm 194
de data 29-12-2011), referit a ‘Resolució del Parlament de les
Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 6/2011, de 2 de
desembre, de mesures tributàries urgents’
Havent-se detectat una errada d’ubicació en la publicació de l’edicte
26543 (BOIB 194 de data 29-12-2011), es procedeix a la seva correcció:
Allà on diu: 3.- D’altres disposicions

14-01-2012

sessions ordinàries dels respectius plens que tingueren lloc en el seu moment,
van acordar designar els dies següents com a festes locals: Búger 17 de gener i
29 de juny; Inca, 17 de gener i 30 de juliol de 2012; Manacor, 16 i 17 de gener
de 2012 en tot el municipi, excepte en el nucli de Porto Cristo, en què es van
designar els dies 17 de gener i 16 de juliol de 2012; Mancor de la Vall, 17 de
gener i 15 de novembre de 2012.
Els ajuntaments esmentats, en les sessions ordinàries dels plens dels dies
9 de gener de 2012 (Búger), 23 de desembre de 2011 (Inca), 12 de desembre de
2011 (Manacor) i 7 de desembre (Mancor de la Vall), varen aprovar modificar
els acords anteriors i fixar com a festes locals per a l’any 2012 les següents:
Búger, 29 de juny i 26 de desembre; Inca, 30 de juliol i 26 de desembre;
Manacor, 17 de gener i 26 de desembre en tot el municipi, i Mancor de la Vall,
15 de novembre i 26 de desembre.
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que els
plens dels ajuntaments han de proposar un màxim de dues festes locals.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Atès tot això, dict la següent

Ha de dir: 1.- Disposicions generals
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.
Per la qual cosa es torna a publicar íntegrament:
‘Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el
Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents.

Resolució
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la modificació del calendari laboral general i local en l’àmbit de les Illes Balears per a l’any 2012, publicat en el mateix Butlletí de dia 29 d’octubre de 2011, que queda redactat de la
manera següent:
ANNEX

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia les Illes Balears, el
Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de desembre, després
d’un debat i d’una votació de totalitat, validà el Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents, que fou publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears número 183, de 6 de desembre de 2011. (Correcció d’errors
materials publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 190, de 20 de
desembre de 2011)
Conformement amb l’establert per l’apartat 6 de l’article 148 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, s’ordena la publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears de l’acord de validació esmentat.
Palma, 22 de desembre de 2011

2. Festes locals:
A)Illa de Mallorca
BÚGER

29 de juny: Sant Pere
26 de desembre: Segona festa de Nadal

INCA

30 de juliol: Sants Abdó i Senen
26 de desembre: Segona festa de Nadal

MANACOR

17 de gener: Sant Antoni
26 de desembre: Segona festa de Nadal

MANCOR DE LA VALL

15 de novembre: Dijous Bo
26 de desembre: Segona festa de Nadal

El president,
Pere Rotger i Llabrés’

Palma, 11 de gener de 2012

Palma, 13 de gener de 2012
La secretaria general de la Conselleria de Presidència
Catalina Ferrer i Bover

La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch
Per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació (BOIB 153/2011)

—o—

—o—

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 407
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia
22 de novembre de 2011 per la qual es concedeixen les ajudes
individuals per compensar les despeses de desplaçament dels
alumnes de les Illes Balears que ha cursat determinats estudis de
règim especial: cicles formatius d’arts plàstiques i disseny,
ensenyaments professionals de música i dansa, estudis de tècnic
esportiu i tècnic esportiu superior, estudis artístics superiors, i
ensenyaments artístics de grau a centres educatius radicats fora
de l’illa en què tenen la seva residència familiar, durant el curs
acadèmic 2010-2011

Num. 436
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 10 de gener de 2012 de modificació de la
Resolució de 10 d’octubre de 2011 per la qual es fa públic el
calendari laboral general i local per a l’any 2012 en l’àmbit de
les Illes Balears
Mitjançant la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 163, de 29 d’octubre) es va fer públic el calendari laboral general i local per a l’any 2012 en
l’àmbit de les Illes Balears, com a conseqüència de l’Acord del Consell de
Govern, de 20 de maig de 2011, que estableix el calendari de festes, i de les propostes de festes locals efectuades pels plens dels ajuntaments de les Illes
Balears, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol
(BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost) i l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de
28 de juliol (BOE núm. 180, de 29 de juliol).
Els ajuntaments de Buger, d’Inca, de Manacor i de Mancor de la Vall, en

Fets
1.En data 4 de juny de 2011 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 83 la Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 20 de maig
de 2011, mitjançant la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes individuals per
compensar les despeses de desplaçament de l’alumnat de les Illes Balears que
ha cursat determinats estudis de règim especial: cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments professionals de música i dansa, estudis de tècnic

