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cient, que han fet en el procés de redreçament cultural, social o polític de les
nostres illes.
Atès tot això, i d’acord amb el que disposa el Decret 54/1984, de 26 de
juliol, de creació de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, modificat pel Decret 15/1989, de 9 de febrer, el Consell de Govern, a
proposta del president, en la sessió de 21 de febrer de 2012, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Concedir la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a:
Miguel Lladó Oliver (a títol pòstum)
Empresari. Per la seva brillant trajectòria empresarial, com a fundador de
l’empresa Comercial Lladó, SA, i també per la seva participació en les organitzacions empresarials. Miguel Lladó va ser el fundador de la patronal CAEB i va
ocupar càrrecs d’especial rellevància en el panorama econòmic balear; fou,
entre d’altres, president de la patronal de comerciants Afedeco i president de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera
des de 1998 fins a 2006. Des de 2007 era defensor de la Ciutadania de
l’Ajuntament de Palma.

Atès tot això, dict la següent

Resolució
Modificar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163,
de 29 d’octubre de 2011, de les festes locals dels municipis de Calvià i Santa
Maria del Camí:
On diu:
CALVIÀ

25 de juny: Dilluns de Sant Joan
25 de juliol: Sant Jaume

Es Capdellà

Ha de dir:
CALVIÀ

Es Capdellà
Segon. Disposar que aquest Acord es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’
Palma, 21 de febrer de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez
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16 de juliol: Mare de Déu del Carme
25 de juliol: Sant Jaume

25 de juliol: Sant Jaume
26 de desembre: Segona Festa de Nadal
16 de juliol: Mare de Déu del Carme
26 de desembre: Segona Festa de Nadal

On diu:
SANTA MARIA DEL CAMÍ

Ha de dir:
SANTA MARIA DEL CAMÍ

—o—

30 d’abril: Es Firó
20 de juliol: Santa Margalida

20 de juliol: Santa Margalida
26 de desembre: Segona Festa de Nadal

Palma, 15 de febrer de 2012

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

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

Num. 3163
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 15 de febrer de 2012 de modificació de la
Resolució de 10 d’octubre de 2011 per la qual es publica 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 disposen 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).
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.
Els ajuntaments de Calvià i de Santa Maria del Camí, en sessions ordinàries dels plens respectius que tingueren lloc en el seu moment, van acordar
designar els dies següents com a festes locals:
— Calvià: 25 de juny (Sant Joan) a tot el terme llevat des Capdellà, 16 de
juliol (Mare de Déu del Carme) exclusivament as Capdellà, i 25 de juliol (Sant
Jaume) a tot el terme.
— Santa Maria del Camí: 30 d’abril (Firó) i 20 de juliol (Santa
Margalida).
Els ajuntaments esmentats, en les sessions ordinàries dels plens de 26 de
gener de 2012 (Calvià) i 18 de gener de 2012 (Santa Maria del Camí), varen
aprovar modificar els acords anteriors i fixar com a festes locals per a l’any 2012
les següents:
— Calvià: 25 de juliol (Sant Jaume) a tot el terme, 16 de juliol (Mare del
Déu del Carme) exclusivament as Capdellà i 26 de desembre (Segona Festa de
Nadal) a tot el terme.
— Santa Maria del Camí: 20 de juliol (Santa Margalida) i 26 de desembre (Segona Festa de Nadal).

—o—
Num. 3205
Resolució del director general de Comerç i Empresa, per la qual
es desqualifica l’entitat Sublata Causa, S.L. com a empresa d’inserció
Fets
1. En data 6 de novembre de 2007 va tenir entrada en el Registre de la
Conselleria de Treball i Formació un escrit de l’entitat SUBLATA CAUSA SL
per sol·licitar la qualificació en el Registre com a empresa d’inserció.
2. Segons l’article 7.2 in fine s’han de complir les obligacions estipulades
a l’article 5 lletres c),e) i f) en el termini no superior a un any. L’entitat no compleix amb els requisits que s’exigeixen i per tant pertoca la seva desqualificació
com a empresa d’inserció.
3. En data 26 de juliol de 2011 es va sol·licitar a Inspecció de Treball i
Seguretat Social informe preceptiu segons l’article 8.2 de la Llei 44/2007 per tal
de procedir a la seva desqualificació com a Empresa d’Inserció.
4. En data 7 de febrer de 2012 es va rebre l’informe preceptiu de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social on s’informa favorablement la desqualificació de l’empresa d’inserció ja que no reuneixen els requisits estipulats a la
Llei.
Fonaments de dret
1. La comunitat autònoma de les Illes Balears va assumir, mitjançant el
Decret 136/2001, de 14 de desembre (BOIB núm.155, de 27 de desembre), les
competències transferides per l’Administració de l’Estat en matèria de gestió de
treball, de l’ocupació i de la formació que li varen ser traspassades pel Reial
decret 1268/2001, de 29 de novembre (BOE núm. 291, de 5 de desembre), competències que exerceix el SOIB, entitat autònoma de caràcter administratiu,
dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar creada per la Llei
7/2000, de 15 de juny (BOIB núm.80, de 29 de juny), modificada per la Llei

