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ció dels recursos humans disponibles per evitar la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball. Tot això sens perjudici
que, amb caràcter excepcional, determinats col·lectius, per raons d’interès general, puguin dur a terme serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta del conseller
d’Administracions Públiques i del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, en la sessió de dia 23 de setembre de 2011, adoptà,
entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Disposar que els òrgans competents per concedir el complement
de productivitat al personal funcionari al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels seus organismes autònoms o de
la resta del sector públic instrumental inclosos dins l’àmbit d’aplicació del
Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels
funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no podran
reconèixer el dret a percebre aquestes retribucions.
Segon. Disposar que, amb la finalitat d’evitar la prestació de serveis
extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball per part del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, dels seus organismes autònoms o de la resta del sector públic instrumental inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon als consellers i als òrgans
competents dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la planificació i l’organització dels recursos
humans disponibles perquè l’execució dels objectius que tenguin assignats es
faci dins la jornada de treball habitual establerta pels diferents col·lectius de personal funcionari.
Tercer. Establir, com a conseqüència del que es disposa en els apartats
anteriors, el següent:
a) Els òrgans competents per proposar la concessió del complement de
productivitat al personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dels seus organismes autònoms o de la resta del
sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no han
de proposar la concessió de cap quantia per aquest concepte.
b) Malgrat el que estableix l’apartat 2 anterior, amb caràcter excepcional
es podrà autoritzar la prestació de serveis extraordinaris efectius fora de l’horari o la jornada habituals de treball als col·lectius de funcionaris següents:
— Facultatius superiors, facultatius tècnics i agents de medi ambient amb
funcions d’extinció d’incendis.
— Tècnics de gestió i direcció d’emergències de la Conselleria
d’Administracions Públiques.
— Personal adscrit a la Secretaria de Protocol i Relacions Públiques del
Gabinet de la Presidència.
— Xofers del president i dels consellers.
Quart. Impulsar la modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre,
pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb l’objectiu de regular, amb caràcter preferent,
la compensació per la realització de serveis extraordinaris fora de la jornada
normal de treball amb temps de descans, en els casos que de manera excepcional s’acordin.
Cinquè. Fixar un termini màxim de quinze dies perquè els consellers
competents en matèria de personal docent i personal estatutari proposin les
mesures oportunes equivalents als col·lectius estatutari i docent i les elevin al
Consell de Govern.
Sisè. Disposar que aquest Acord ha de desplegar els efectes des de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 31 de desembre
de 2012.
Setè. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’
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Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2011 pel
qual s’adopten mesures per a la reducció del dèficit públic en
relació amb la suspensió de l’aplicació dels pactes i acords subscrits entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i les organitzacions sindicals més representatives relatius al desplegament de l’acció sindical
Amb data 2 de març de 2006, la representació de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals presents
a la Mesa General de Negociació CEMSATSE, CCOO, STEI-i i UGT subscrigueren un acord relatiu al desplegament de l’acció sindical de les juntes de personal, dels comitès d’empresa, dels delegats/ades de personal i de les seccions
sindicals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L’objecte d’aquest acord era el de regular l’acció sindical en l’àmbit de
l’Administració autonòmica i, en particular, el desenvolupament dels aspectes
relatius a: regulació dels mitjans materials i econòmics necessaris per al funcionament dels òrgans unitaris i sindicals de representació dels empleats públics;
regulació de les seccions sindicals; regulació dels criteris de gaudi i acumulació
del crèdit horari sindical; regulació de determinats aspectes dels òrgans unitaris
de representació dels empleats públics, i regulació dels alliberaments sindicals
institucionals i compensatoris.
L’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, disposa que els òrgans de govern de les administracions públiques
poden suspendre o modificar el contingut dels pactes i acords ja signats, sempre
que estigui motivat per una causa greu d’interès públic derivada d’una alteració
substancial de les circumstàncies econòmiques, i en la mesura estrictament
necessària per salvaguardar l’interès públic. En aquest supòsit, les administracions públiques han d’informar les organitzacions sindicals de les causes de la
suspensió o modificació, tràmit d’informació que es va dur a terme el passat dia
13 de setembre de 2011.
Atesa la greu crisi econòmica que pateix l’economia balear i la crisi financera que pateix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
reflectida en els informes de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació i de la Conselleria d’Administracions Públiques, que
s’incorporen al present Acord com a motivació, es fa necessari adoptar una sèrie
de mesures tendents a la reducció de despeses, entre les quals hi ha les relatives
al desplegament de l’acció sindical en l’àmbit de l’Administració de la nostra
comunitat.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta del conseller
d’Administracions Públiques i del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, en la sessió de dia 23 de setembre de 2011, adoptà,
entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Per raons d’interès públic derivades d’una alteració substancial
de les circumstàncies econòmiques en què es varen subscriure, se suspèn l’aplicació de l’Acord de la Mesa General de Negociació sobre el desplegament de
l’acció sindical de les juntes de personal, dels comitès d’empresa, dels delegats/ades de personal i de les seccions sindicals de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ratificat pel Consell de Govern en sessió de dia 7 d’abril de 2006 i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
el dia 15 d’abril de 2006.
Segon. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord, tots aquells drets
sindicals que, amb aquest títol específic o amb qualsevol altra denominació, es
prevegin en els acords i pactes subscrits per al personal funcionari o estatutari i
per al personal laboral, el contingut dels quals excedeixi dels mínims establerts
en el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut dels treballadors; la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost,
de llibertat sindical, i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, relatius a la regulació dels mitjans materials i econòmics necessaris per al funcionament dels òrgans unitaris i sindicals de representació dels
empleats públics; de les seccions sindicals; dels criteris de gaudi i acumulació
del crèdit horari sindical; de determinats aspectes dels òrgans unitaris de representació dels empleats públics, i dels alliberaments sindicals institucionals i
compensatoris, s’ajustaran de forma estricta al que s’estableix en aquestes normes.

Palma, 23 de setembre de 2011
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—

Tercer. No obstant això, i amb la finalitat de no pertorbar el bon funcionament dels serveis públics, es podran constituir les borses de crèdit horari
següents:
a) Borsa de crèdit horari del sector d’Administració General.
Aquesta borsa es constituirà amb el resultat de sumar les hores procedents
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de:
- cada membre de la Junta de Personal de Serveis Generals.
- cada membre de la Junta de Personal Funcionari del Servei de Salut de
les Illes Balears.
- cada membre del Comitè d’Empresa de Conselleries Agrupades.
- cada membre del Comitè d’Empresa d’Educació.
- cada membre del Comitè d’Empresa del personal laboral del Servei de
Salut de les Illes Balears sotmès a l’aplicació del IV Conveni col·lectiu per al
personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
- cada delegat sindical d’aquest àmbit.
b) Borsa horària del sector docent.
Aquesta borsa es constituirà amb el resultat de sumar les hores procedents
de:
- cada membre de la Junta de Personal Docent.
- cada delegat sindical d’aquest àmbit.
c) Borsa horària del sector sanitari.
Aquesta borsa es constituirà amb el resultat de sumar les hores procedents
de:
- cada membre de les juntes de Personal Estatutari.
- cada membre dels comitès d’empresa del Servei de Salut de les Illes
Balears.
- cada delegat/ada de personal del Servei de Salut de les Illes Balears.
- cada delegat sindical d’aquest àmbit.
Quart. Les organitzacions sindicals podran distribuir lliurement les hores
de què disposin dins cada una de les borses sempre que la persona beneficiària
pertanyi al sector del qual procedeix el crèdit horari.
Per poder acumular un crèdit horari a temps total, que suposi una dispensa total d’assistència al treball a càrrec del beneficiari, seran necessàries un
mínim de 140 hores mensuals.
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de 29 d’agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa
de les Illes Balears, que fou publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
número 129, de 30 d’agost 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.
Seu del Parlament de les Illes Balears, 21 de setembre de 2011.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS,
Pere Rotger i Llabrés

—o—

4.- Anuncis
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 19492
Informació publica relativa a la declaració d’interès general
d’un centre de telecomunicacions, amb codi 14351-INCA, propietat de RETEVISIÓN I, SA, al municipi d’Inca, illa de
Mallorca
D’acord amb el que estableix l’article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, queda sotmès a informació pública per
espai de quinze dies, l’expedient de declaració d’interès general a sòl rústic
següent:

Cinquè. El òrgans competents per tramitar totes les qüestions relatives al
crèdit horari sindical seran els següents:
a) La Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis si es tracta de crèdit horari relatiu a la borsa horària del sector d’Administració General.
b) La Direcció General de Recursos Humans si es tracta de crèdit horari
relatiu a la borsa horària del sector docent.
c) La Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears si es tracta de crèdit horari relatiu a la borsa horària del sector sanitari.

Projecte per a la construcció i posada en funcionament d’una infraestructura de telecomunicacions.- Promogut per RETEVISIÓN I, SAU, per a la declaració de l’interès general d’un centre de telecomunicacions al Puig de Santa
Magdalena; Polígon 7, Parcel·la 231, municipi d’Inca, Mallorca.

Sisè. Es dóna un termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de
l’entrada en vigor d’aquest Acord, perquè les organitzacions sindicals afectades
per aquesta suspensió adaptin les borses de crèdit horari al present Acord i
comuniquin a l’òrgan competent la nova distribució horària del crèdit horari sindical de què disposen.

Palma, 16 de setembre de 2011

Aquest expedient podrà ser examinat durant el termini de quinze dies, a
partir de l’endemà de la seva publicació, a la seu de la Direcció General
d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, situada a Palma, carrer de Sant
Pere, 7 i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

El director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic
Antonio J. Mateos Sastre

—o—
Tot això sens perjudici de la possibilitat de poder reordenar els efectius
sindicals en funció de les necessitats de negociació, sempre que, en cap cas,
aquesta reordenació dels efectius suposi un increment de despesa del capítol I, i
amb un límit d’un 25 per cent més sobre el crèdit horari de les borses esmentades a l’article tercer d’aquest Acord.
Setè. Aquest Acord entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 23 de setembre de 2011
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Num. 19494
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 5/2011, de 29 d’agost, de suport als emprenedors
i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de
2011, després d’un debat i d’una votació de totalitat, validà el Decret llei 5/2011,

Num. 19590
Notificació de la suspensió d’expedients sancionadors instruïts a
la Direcció General de Treball i Salut Laboral per infracció a la
normativa de prevenció de riscs laborals
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE del 27), i atès que s’ignora el domicili o que no s’han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es
relacionen a continuació, d’acord amb el que disposen l’article 3.2 del Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE de dia 8), i l’article 5.1 del Decret
928/1998, de 14 de maig (BOE del 3-6), la suspensió dels expedients administratius sancionadors que es relacionen, fins que el Ministeri Fiscal, si n’és el cas,
resolgui no interposar acció, o es notifiqui a aquesta Conselleria la fermesa de
la sentència o resolució que posi fi al procediment judicial penal.
Exp.
DGTSL 198/2011 SL
DGTSL 198/2011 SL

Acta
SH 2011/69018
SH 2011/69018

Empresa
López Escobar, Eduardo José
Construcciones y Promociones 2
Marcus Benabad, SL

Palma, 16 de setembre de 2011
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana Maria Camps Bosch

—o—

