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Num. 10893
Correcció d’errates de l’edicte núm. 9965 del BOIB núm. 87 de 07-06-2005 pel qual es publica l’Acord del Consell de Govern de dia 27 de maig
de 2005, sobre la iniciació del procediment d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals de la península de Llevant
Havent-se detectat una errata en la publicació de l’edicte núm. 9965 del BOIB núm. 87 de 07-06-2005, pel qual es publica l’Acord del Consell de Govern de
dia 27 de maig de 2005, sobre la iniciació del procediment d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals de la península de Llevant, consistent en la no
publicació del plànol annex a l’Acord, es publica l’esmentat plànol.

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 10817
Acord del Consell de Govern de dia 10 de juny de 2005, d’aprovació del reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Serveis
Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d’Interior, en sessió celebrada el 10 de juny de 2005, adoptà, entre altres, l’Acord següent:
«Primer. Aprovar el Reglament de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s’annexa a
aquest Acord.
Segon. Ordenar que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
ANNEX
Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
TÍTOL I
De la Constitució i composició de la
Mesa Sectorial de Serveis Generals
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Article 1
La Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l’òrgan constituït en aquesta
Administració per exercir les funcions i les competències que se li atribueixen
legalment i que es regulen en el capítol III de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació
del personal al servei de les administracions públiques —modificada per la Llei
7/1990, de 19 de juliol, i per la Llei 18/1994, de 30 de juny— sens perjudici de
les especialitats de procediment i organitzatives que figurin en aquest
Reglament.
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Article 5
Les sessions de la Mesa Sectorial de Serveis Generals són de dos tipus:
a) ordinàries
b) extraordinàries

Article 6
Són sessions ordinàries les que tenen una periodicitat preestablerta. La
Mesa Sectorial de Serveis Generals ha procurar reunir-se un cop al mes, preferentment el divendres de la segona setmana de cada mes, sens perjudici que, si
això no és possible, s’ha de reunir, obligatòriament, un cop cada trimestre.

Article 2
1. D’acord amb el resultat de les darreres eleccions a la Junta de Personal
de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, es constitueix la Mesa Sectorial de Serveis Generals amb la composició següent:
a) Per part de l’Administració, fins a sis representants designats pel conseller competent en matèria de funció publica, d’acord amb els temes que s’hi
hagin de tractar. També hi poden assistir fins a un màxim de tres assessors,
designats per la mateixa autoritat.
b) Per la part social, un representant de cada una de les organitzacions sindicals que varen obtenir el 10 % o més dels representants en les eleccions de la
Junta de Personal de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que responen a la distribució següent i conformen el vot ponderat de cada representant: CCOO, amb 7 membres; CSI-CSIF,
amb 4 membres; STEI-i, amb 4 membres; UGT, amb 4 membres; i USO, amb
4 membres,. Cada organització sindical pot comptar únicament amb la presència d’un titular, amb veu i vot ponderat, i dos assessors, amb veu però sense vot.
En cas d’absència del representant titular, el pot substituir el suplent corresponent.

Article 7
Són sessions extraordinàries les que es convoquen amb aquest caràcter, a
petició de l’Administració o de la part social.

2. La formació de la voluntat de la part social ha de ser per majoria absoluta del vot ponderat dels representants de cada una de les organitzacions sindicals que constitueixen la Mesa Sectorial de Serveis Generals, d’acord amb el
nombre de membres de la Junta de Personal que hagin obtingut (CCOO, 7 vots;
CSI-CSIF, 4 vots; STEI-i, 4 vots; UGT, 4 vots; USO, 4 vots).
3. En el cas que, per acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, es
formin comissions tècniques i d’estudi, aquestes comissions han de tenir el
mateix vot ponderat corresponent a la Mesa Sectorial.

Article 10
1. Correspon a l’Administració convocar totes les sessions de la Mesa.
2. S’ha d’adjuntar a les convocatòries l’ordre del dia amb els assumptes
que s’hi han de tractar, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i la documentació que serveixi de base a l’estudi o a la discussió dels assumptes per tractar.
3. La convocatòria, l’ordre del dia i els esborranys d’actes es consideraran
notificats de manera fefaent quan s’hagin notificat al membre titular de la Mesa,
al suplent o al sindicat, indistintament.
4. En cada convocatòria s’han d’assenyalar el dia i l’hora en primera convocatòria i l’hora en segona convocatòria, i també el lloc de reunió i la documentació necessària.

Article 3
1. També ha d’assistir a les sessions de la Mesa Sectorial de Serveis
Generals un secretari designat per la Mesa, a proposta de la conselleria competent en matèria de funció pública entre els funcionaris de la mateixa conselleria.
2. Les funcions del secretari són estendre les actes de les sessions i donar
suport administratiu a la Mesa.
Article 4
La Mesa té competència per a la negociació col·lectiva i la determinació
de les condicions de treball del personal funcionari representat per la Junta de
Personal de Serveis Generals, que afecti les matèries que es detallen a continuació i sempre que no hagin estat objecte de decisió per part de la Mesa
General de Negociació:
a) La determinació i l’aplicació de les retribucions dels funcionaris.
b) La preparació i el disseny dels plans d’oferta pública d’ocupació.
c) La classificació dels llocs de treball.
d) La determinació dels programes i dels fons per a l’acció de promoció
interna, la formació i el perfeccionament.
e) La determinació de les prestacions i de les pensions de les classes passives i, en general, totes les matèries que afectin d’alguna manera la millora de
les condicions de vida dels funcionaris jubilats.
f) Els sistemes d’ingrés, proveïment i de promoció professional dels funcionaris públics.
g) Les propostes sobre drets sindicals i de representació.
h) Les mesures sobre salut laboral.
i) Totes les matèries que afectin d’alguna manera l’accés a la funció pública, la carrera administrativa, les retribucions i la Seguretat Social o les condicions de treball dels funcionaris, la regulació de les quals exigeixi una norma
amb rang de llei.
j) Les matèries d’índole econòmica, de prestació de serveis, sindical assistencial i, en general, totes les que afectin les condicions de treball i l’àmbit de
les relacions dels funcionaris públics i les seves organitzacions sindicals amb
l’Administració.
TÍTOL II
De les SESSIONS i les convocatòries

Article 8
Les sol·licituds de sessions extraordinàries demanades per la part social
han de tenir el suport de la majoria absoluta i han de contenir la proposta dels
punts que ha d’incloure l’ordre del dia. Si no s’obté la majoria absoluta, els
punts de l’ordre del dia que se sol·licitin s’han d’incloure en la de la sessió ordinària de la següent Mesa Sectorial de Serveis Generals.
Article 9
A l’efecte de convocatòria de la Mesa són inhàbils els períodes següents:
a) De l’1 al 31 d’agost.
b) Del 23 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos.
c) La setmana següent al Diumenge de Pasqua.
TÍTOL III
De L’ordre del dia

Article 11
1. Les sessions ordinàries s’han de convocar com a mínim amb tres dies
hàbils d’antelació.
2. Les sessions extraordinàries a petició de la part social s’han de convocar durant els dos dies hàbils següents a l’entrada de la petició corresponent en
el Registre General de la conselleria competent en matèria de funció pública i
s’han de fer dins els tres dies hàbils següents.
3. Les sessions extraordinàries a instància de l’Administració s’han de
convocar amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, tret del cas d’urgència
reconeguda, en què es poden convocar amb una antelació mínima de tres dies
hàbils.
Article 12
L’Administració ha de fixar l’ordre del dia de cada sessió, que s’ha de
configurar amb la prelació següent:
a) Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
b) Assumptes que no s’hagin pogut tractar per manca de temps en les sessions anteriors.
c) Assumptes que s’hagin de debatre per acord entre l’Administració i la
majoria absoluta de la part social en acabar la sessió ordinària anterior.
d) Assumptes que s’hagin de debatre a proposta de l’Administració.
e) Assumptes que s’hagin de debatre a proposta de la Junta de Personal de
Serveis Generals.
f) Assumptes que s’hagin de debatre a proposta d’alguna organització sindical. En aquest cas, s’han d’indicar per estricte ordre cronològic de presentació
en el Registre General de la Conselleria d’Interior. A aquest efecte, i perquè s’incloguin en l’ordre del dia, les sol·licituds s’han de presentar com a mínim quatre dies hàbils abans la data de la convocatòria de la sessió. Si es presenten amb
posterioritat, s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària següent.
g) Torn obert de paraules.
Article 13
Les meses de negociació, un cop iniciades les sessions, han d’exhaurir tots
els punts de l’ordre del dia.
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Article14
1. No es poden tractar assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que
hi siguin presents tots els components de la Mesa i que hi hagi un acord unànime d’incloure’ls-hi.
2. El proponent ha de justificar i raonar la urgència que aconselli l’estudi
o la deliberació immediata de l’assumpte.
Article 15
En l’apartat Torn obert de paraules no es pot adoptar cap acord, tret que hi
siguin presents tots els components de la Mesa i l’adoptin per unanimitat.

TÍTOL IV
Dels debats
Article 16
Es pot reunir vàlidament la Mesa Sectorial de Serveis Generals si es
compta, en primera convocatòria, amb la presència de totes les organitzacions
sindicals que integren la representació social en la Mesa Sectorial de Serveis
General o, en segona convocatòria, si es compta amb la majoria absoluta de la
representació social d’acord amb el vot ponderat de cada organització sindical
que la constitueix. En qualsevol cas, també és necessària la presència del representant designat pel conseller competent en matèria de funció pública amb
capacitat de decisió.
Article 17
Correspon a l’Administració la facultat de designar un moderador, que ha
d’exercir les tasques de concedir la paraula a qui hi vulgui intervenir i de fixar
el temps de la intervenció.
Article 18
Quan el moderador consideri suficientment debatut un assumpte, ha de
donar per acabada la discussió i s’ha de votar si ho sol·licita l’Administració o
qualsevol de les organitzacions sindicals presents. Si no es fa la votació o no hi
ha acord sobre aquest punt, queda finalitzada la discussió, sense perjudici que
es tracti del mateix assumpte de bell nou en una altra sessió.
Article 19
Si s’arriba a un acord, el moderador n’ha d’exposar els termes de manera
clara i immediatament l’han de signar tots els membres de la Mesa que hagin
votat a favor de l’acord. Els discrepants tenen dret a fer constar en l’acta la seva
posició pel que fa a l’acord formalitzat.
TÍTOL V
De les actes
Article 20
De cada sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, se n’ha d’estendre una acta en la qual només han de constar:
a) El lloc de la reunió i el local on s’ha fet.
b) L’hora, el començament i l’acabament de la sessió.
c) El nom i els llinatges dels assistents a la sessió en representació de
l’Administració, com també el nom i els llinatges dels representants titulars de
les organitzacions sindicals i dels assessors assistents a la sessió. S’ha d’indicar
quin dels assistents exerceix les funcions de moderador.
d) El nom i els llinatges del secretari o de qui el substitueix en absència
d’aquest i per acord de la Mesa.
e) Els assumptes compresos en l’ordre del dia i la part dispositiva dels
acords que s’adoptin i, si escau, la indicació de no haver arribat a cap acord.
f) Les propostes —que sempre s’han de fer per escrit— i les votacions
sobre aquestes propostes, indicant-te els resultats.
g) A petició expressa d’algun representant titular de les organitzacions sindicals o de l’Administració, s’ha de fer constar en l’acta la posició o l’opinió del
sindicat o de l’Administració quant a algun punt de l’ordre del dia, sempre que
es trameti al secretari abans que s’aixequi la sessió.
Article 21
El secretari ha d’estendre les actes, ha de tenir cura de custodiar-les i de
repartir-les i ha de facilitar que els membres de la Mesa Sectorial de Serveis
Generals n’estiguin assabentats.
Article 22
Independentment de l’executivitat immediata dels acords, que han de signar els qui hi hagin votat a favor, les actes s’han de llegir i aprovar en la sessió
següent.»

La secretària del Consell de Govern
(en funcions)
Maria Rosa Puig Oliver
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CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 10577
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la
qual s’autoritza la cessió gratuïta que fa la comunitat autònoma
de les Illes Balears a favor de l’Ajuntament d’Algaida d’un solar
situat a Randa per destinar-lo a la creació d’un espai lliure i un
aparcament
Antecedents de fet
1.Per la Resolució de 10 de març de 2004, la Conselleria de Turisme va
convocar ajusts urgents per als municipis de les Illes Balears per pal·liar l’estacionalitat turística. Atesa aquesta Resolució, l’Ajuntament d’Algaida presentà el
projecte ‘Adequació d’espai lliure públic a Randa. Aparcament, carrer de
l’Església i carrer de sa Font’ amb la finalitat de dur a terme actuacions al lloc
de Randa amb l’objecte de millorar i dotar aquest nucli de població de les
infraestructures necessàries per poder desenvolupar el potencial turístic com a
indret privilegiat del Pla de Mallorca, per fer de Randa el centre d’una oferta
turística permanent i no tan sols de temporada.
2.Per tal de poder dur a terme aquestes actuacions, l’Ajuntament
d’Algaida proposa habilitar un solar propietat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb caràcter patrimonial, per destinar-lo a la creació de dues
zones diferenciades, la primera destinada a espai lliure, amb un lloc d’esplai on
es preveu la creació d’un escenari multifuncional que possibiliti l’organització
d’esdeveniments culturals a Randa; la segona destinada a aparcament de vehicles, automòbils, motocicletes, bicicletes i autocars per complir l’objectiu d’ordenar la circulació del trànsit.
3.El solar en qüestió pertany la comunitat autònoma de les Illes Balears
per cessió gratuïta atorgada per CAIB Patrimoni, SA en data 17 de novembre de
2004 davant el notari de Palma Sr. José Moragues Caffaro amb núm. 2780 de
protocol. Consta inscrit al Registre de la Propietat de Palma núm. 5, al foli 29,
del tom 5876 de l’arxiu, llibre 387 d’Algaida, finca núm. 17610, inscripció 1a.
‘RÚSTICA.- Porció de terra de regadiu, ubicada al terme municipal d’Algaida,
lloc de Randa. De cabuda vint-i-sis àrees, quaranta-cinc centiàrees i seixantanou decímetres quadrats. Confronta amb: nord, carretera de Llucmajor a
Montuïri; sud i est predi Son Janer d’Ana Maria Mut Tomás, i oest, avui de
Jacinta Pou Servera’. Aquest solar es correspon a la parcel·la 164 del polígon 25
amb referència cadastral 07004A025001640000MD.
4.L’informe relatiu a la valoració del solar, emès pel cap del Servei de
Supervisió i Informes de la Conselleria de Relacions Institucionals el 16 de
juliol de 2004, on hi consta que el valor de taxació del solar és de vuitanta-sis
mil tres-cents dotze euros amb vint-i-quatre cèntims (86.312,24 ).
5.La memòria del secretari general de Turisme relativa a l’oportunitat i
legalitat de la cessió gratuïta de 19 d’abril de 2005.
6.La Resolució del conseller de Turisme de 20 d’abril de 2005, que insta
el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació perquè ordeni l’inici de l’expedient de cessió gratuïta.
7.La Resolució d’inici del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de
l’expedient de cessió gratuïta, de 6 de maig de 2005.
8.L’informe favorable del cap de Secció V del Servei de Patrimoni 16 de
maig de 2005.
9.La Proposta de resolució del director general de Patrimoni de 17 de
maig de 2005.
10La resta de la documentació que figura en l’expedient DGPatrimoni
164/2005/jbt.

