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Per tenir dret a la indemnització prevista a l’article 2 ha d’existir acord de
la Comissió Permanent per assignar la ponència a un membre del Ple del
Consell.
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Disposició final primera
Es faculta a la consellera d’Agricultura i Pesca per dictar les disposicions
que siguin adients per al desenvolupament d’aquest Decret.

Article 5
Disposició final segona
Les quantitats establertes en aquest Decret s’han d’actualitzar anualment
de la mateixa manera que les indemnitzacions per raó del servei que perceben
els funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

Palma, 29 d’abril de 2005

Es deroga el Decret 12/2002, de 25 de gener (BOIB núm 15 de 2 de febrer
de 2002).
Disposició final

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i desplegarà efectes des de l’1 de gener de 2005.

—o—

Palma, 29 d’abril de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor Cardell

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 7871
Decret 45/2005, de 29 d’abril, pel qual es determina l’òrgan competent en matèria de control de la condicionalitat de les ajudes
directes de la política agrària comuna.
Els Reglaments (CE) núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre, i
núm. 796/2004, de la Comissió, de 21 d’abril, han establert un nou marc per a
la condicionalitat ambiental de les ajudes comunitàries. L’esmentat Reglament
796/2004 preveu que el control del compliment dels requisits de condicionalitat
sigui desenvolupat per organismes de control especialitzats o, si no existeixen,
pel propi Organisme Pagador.
El Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre, sobre aplicació de la condicionalitat en relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrària
comuna, estableix que el Fons Espanyol de Garantia Agrària serà l’autoritat
nacional encarregada del sistema de coordinació dels controls de la condicionalitat i que els òrgans competents de les comunitats autònomes, com a autoritats
responsables en el seu àmbit territorial de les activitats de control, designaran
els corresponents òrgans o organismes de control.
Resulta necessari, per tant, determinar l’òrgan competent per desenvolupar les activitats de control del compliment dels requisits de la condicionalitat.
En conseqüència, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió sessió celebrada el dia
29 d’abril de 2005,

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 7872
Decret 46/2005, de 29 d’abril, de modificació del Decret 75/2001,
de 25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de
Consum.
L’article 51 de la Constitució espanyola estableix que els poders públics
han de garantir la defensa dels consumidors i usuaris i han de promoure la informació i l’educació d’aquests, a la vegada que han de fomentar les organitzacions
i oir-les en les qüestions que puguin afectar-los.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix a l’article 11 que
correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l’execució de la defensa dels consumidors i usuaris. En desplegament del
precepte estatutari, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 1/1998, de 10
de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, l’article 26
del qual regula el Consell Balear de Consum com a un òrgan consultiu, de
col·laboració i participació en matèria de consum de les associacions de consumidors i les organitzacions empresarials.
Des de l’assumpció de competències, en el marc estatutari, els òrgans de
defensa del consumidor del Govern de les Illes Balears han potenciat les actuacions d’acord amb les exigències creixents dels ciutadans com a consumidors, i
atesa la necessitat de mantenir un diàleg constant amb els sectors socials implicats en el consum, especialment a l’hora d’aplicar noves normatives o d’harmonitzar-les a l’àmbit del dret comunitari, es va aprovar el Decret 75/2001, de
25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de Consum.
El temps que ha transcorregut des de la seva aprovació i l’experiència
pràctica de la seva aplicació aconsellen augmentar el nombre de membres que
composen el Consell, per tal de donar-li un major pluralisme i representativitat
i fer-lo més operatiu en les seves funcions primordials d’assessorament en matèria de consum i de fòrum de diàleg entre les associacions de consumidors, les
organitzacions empresarials i l’Administració autonòmica.
Atès tot això, a proposta de la consellera de Salut i Consum i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2005
DECRET

DECRET
Article únic
Òrgan competent
1. L’òrgan competent en matèria de control de les bones condicions agràries i mediambientals i dels requisits legals de gestió que han de complir, en
relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrària comuna, els agricultors i ramaders les explotacions dels quals es trobin ubicades en el territori
de les Illes Balears serà l’Organisme Pagador, constituït pel Decret 93/2000, de
23 de juny.
2. Aquestes funcions de control es realitzaran d’acord amb el que s’estableix en els Reglaments (CE) núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre i
núm. 796/2004, de la Comissió, de 21 d’abril, i en el Reial decret 2352/2004, de
23 de desembre.
3. L’entitat de dret públic prevista en la disposició addicional vuitena de
la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública es podrà constituir com l’òrgan de control previst en els apartats
anteriors quan es creï o en un moment posterior.

Article 1
Es modifica la denominació del Consell Balear de Consum, creat i regulat pel Decret 75/2001, de 25 de maig, i passa a denominar-se ‘Consell de
Consum de les Illes Balears’.
Article 2
Es modifica l’article 3 del Decret 75/2001, de 25 de maig, de creació i
regulació del Consell Balear de Consum, i queda redactat de la manera següent:
El Consell estarà integrat pels membres següents:
a) La persona titular de la conselleria competent en matèria de consum,
que n’exercirà la presidència.
b) La persona titular de la direcció general competent en matèria de consum, que n’exercirà la vicepresidència.
c) La persona titular de la direcció general competent en matèria de salut
pública.
d) La persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i
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Consum.
e) Un representant dels serveis jurídics de la Conselleria de Salut i
Consum.
f) La persona titular del servei competent en matèria de seguretat alimentària.
g) Un representant de la Conselleria competent en matèria de comerç
h) Un representant del Consell de Mallorca.
i) Un representant del Consell Insular de Menorca.
j) Un representant del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
k) Un representant de l’Ajuntament de Palma.
l) Dos representants de les associacions i federacions d’entitats locals de
les Illes Balears.
m) Set representants de les associacions de consumidors i usuaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears inscrites en el Registre d’aquesta
comunitat, d’acord amb el nombre de socis i la implantació territorial.
n) Set representants de les organitzacions territorials de representació
empresarial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el nombre de socis i la implantació territorial, els quals han de ser designats per les
organitzacions empresarials més representatives dins de l’àmbit de les Illes
Balears, en proporció a la seva representativitat, d’acord amb el que estableix la
disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors.
o) Un representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació.
p) Un secretari, amb veu i vot, designat per la persona titular de la conselleria competent en matèria de consum.
Article 3
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 d’abril de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera de Salut i Consum
Aina M. Castillo Ferrer

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 8118
Diligència per fer constar que es publica la correcció d’errades
observades a la diligència relativa a la llista definitiva de persones excloses del concurs per a la provisió de llocs de treball de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
convocat per Resolució del conseller d’Interior de 17 de desembre de 2004 (BOIB núm. 182 EXT de 21 de desembre)
Al haver-se advertit errors en la citada diligència, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, segons el qual ‘les administracions públiques
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes’; es publica la rectificació dels errors detectats en els termes següents:
Es suprimeix de la llista definitiva d’exclosos la Sra. Maria de la Luz
Méndez Caparrós, amb DNI núm. 43008925Y respecte del lloc de treball
F00200003, ja que s’ha observat que en el termini establert a les bases va acreditar degudament la titulació requerida.
Palma, 5 de maig de 2005
El president de la Comissió Tècnica de Valoració del Grup D

—o—

10-05-2005
Num. 8121
Resolució del conseller d’Interior per la qual s’adjudiquen,
segons la proposta definitiva, els llocs de treball objecte del concurs per al proveïment de llocs de treball de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant la
Resolució del conseller d’Interior de 17 de desembre de 2004
(BOIB núm. 182 EXT, de 21 de desembre)

Vistes les propostes definitives d’adjudicacions de les comissions de valoració del concurs per al proveïment de llocs de treball de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; d’acord amb el que disposen els punts
6, 7 i 8 de la base vuitena, i el punt 1 de la base novena de la convocatòria aprovada per la Resolució del conseller d’Interior de 17 de desembre de 2004,
RESOLC
Primer. Adjudicar, segons la proposta definitiva efectuada per les comissions de valoració, els llocs de treball objecte del concurs per al proveïment de
llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Interior de 17 de desembre de
2004.
Segon. Ordenar la publicació en el BOIB, com a annex I d’aquesta resolució, de la proposta definitiva d’adjudicació de llocs de treball objecte del concurs per al proveïment de llocs de treball de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, efectuada per les comissions de valoració.
Tercer. Ordenar la publicació de l’adscripció provisional de llocs oferts en
aquest concurs i que no s’han cobert als funcionaris en adscripció provisional i
als que han sol·licitat l’ingrés a través del concurs i que no han obtingut cap lloc,
que es detallen a l’annex II.
Quart. El termini de presa de possessió de la nova destinació obtinguda
serà de tres dies hàbils si la destinació radica a la mateixa localitat a la qual ja
estava destinat, o d’un mes si la nova destinació radica en una localitat diferent.
En els casos que el sol·licitant ho demani i a més a més ho justifiqui degudament, el conseller d’Interior li podrà concedir una pròrroga del termini, tal com
exposa el punt b) de l’apartat 5 de la base desena de la convocatòria.
Cinquè. El termini de presa de possessió començarà a comptar l’endemà
del cessament, el qual s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents a la
publicació de la resolució del concurs en el BOIB. El titular de la conselleria on
presti serveis el funcionari que hagi de cessar podrà proposar al d’Interior, per
necessitats del servei, que el cessament es defereixi fins a un màxim de 20 dies
hàbils. El conseller d’Interior, tenint en compte la proposta, resoldrà.
Sisè. El conseller d’Interior podrà, excepcionalment, acordar el següent:
a) Ajornar la data del cessament del funcionari pel termini màxim d’un
mes, completada la pròrroga prevista a l’apartat anterior, per exigències del funcionament normal dels serveis. En aquest cas, si així ho sol·licita el funcionari,
se li respectaran les retribucions del nou lloc de treball.
b) Prorrogar, per un termini de fins a vint dies hàbils, la incorporació del
funcionari a la nova destinació si implica canvi de localitat i s’al·leguen i acrediten raons justificatives de la pròrroga sol·licitada.
Setè. El còmput dels terminis de possessió, en tot cas, s’iniciarà quan finalitzin els permisos o llicències que s’hagin pogut concedir a les persones interessades, tret que, per causes justificades, l’òrgan competent acordi suspendre’n el gaudi.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el conseller d’Interior, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el BOIB, d’acord amb el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, o
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma, d’acord amb el que disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
resolució.
Marratxí, 5 de maig de 2005
El conseller d’Interior
José M. Rodríguez Barberá

