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REUS
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera de Comerç, Indústria i Energia
en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se rebut la notificació, d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

REUNITS
L’Hble. Sra. Mercè Amer Riera , consellera d’Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears, en virtut del seu nomenament mitjançant el Decret
9/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el
nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les
seves atribucions, establertes en l’article 11.c de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; amb domicili, als efectes d’aquest Acord, a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, carrer Eusebi Estada, 145, 07009 - Palma

Palma, 25 de juliol de 2007
La directora general d’Energia
Mª Magdalena Tugores Bautista
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Num. 15804
Acord del Consell de Govern de 3 d’agost, de correcció d’errades
advertides en la versió catalana del Decret 60/2007, de 18 de
maig, pel qual es regula l’obtenció i renovació del carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil (OMMM)
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta de la consellera de
Comerç, Industria i Energia en sessió celebrada el dia 3 d’agost de 2007, adopta entre altres l’acord següent:
‘Primer. Aprovar la correcció d’errades en la versió catalana del Decret
60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l’obtenció i renovació del carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil (OMMM), en els termes
següents:
On diu:
‘Disposició addicional única
Les persones que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, disposin de carnet
en vigor el poden renovar presentant la documentació indicada en els punts b) i
c) de l’article 2 d’aquest Decret, o bé esperar-ne la renovació pel compliment
del termini fixat.’
Ha de dir:
‘Disposició addicional única
Les persones que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, disposin de carnet
en vigor el poden renovar presentant la documentació indicada en l’article 6 d’aquest Decret, o bé esperar-ne la renovació pel compliment del termini fixat.’
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 3 d’agost de 2007
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 15592
Resolució del secretari general de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de 2 d’agost de 2007 per la qual es publica l’Acord d’encomanda de gestió a TRAGSA de 16 de juliol de 2007
D’acord amb l’article 30.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’Acord d’encomanda de gestió a
TRAGSA, el qual es va subscriure en data de 16 de juliol de 2007.
Palma, 2 d’agost de 2007
El secretari general
Fernando Pozuelo Mayordomo
ANNEX
ACORD D’ENCOMANA DE GESTIÓ A L’EMPRESA DE
TRANSFORMACIÓ AGRÀRIA (TRAGSA) DE DATA 16 DE JULIOL,
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ
D’ESCULLS ARTIFICIALS A LA COSTA DE SANTANYÍ I A LES BADIES
DE PORTO CRISTO I ARTÀ (MALLOR CA)
Palma, 16 de juliol de 2007

El senyor Alejandro M. Cerdán Cartagena en qualitat de delegat de l’empresa de Transformació Agrària, SA (TRAGSA), amb domicili als efectes d’aquest Acord a l’Avinguda Alexandre Rosselló núm.10-5º A.
EXPOSEN
I. Que la comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del que estableix l’article 10.10 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, té la competència exclusiva en
matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb l’ordenació general de l’economia; competències que exerceix la conselleria d’Agricultura i Pesca.
II. Que l’Empresa de Transformació Agrària, SA (TRAGSA) és una societat estatal de les previstes a l’article 6.1.a de la Llei General de Pressuposts, que
compleix serveis essencials en matèria de desenvolupament rural i conservació
del medi ambient, d’acord amb el que disposa la Llei 66/1997, de 30 de desembre. Aquesta té, d’entre altres, com a objecte social (art. 88 de l’esmentada llei)
l’elaboració d’estudis, plans, projectes i qualsevol tipus de consultori i d’assistència tècnica i formativa en matèria agrària, forestal, de desenvolupament rural,
de protecció i millora del medi ambient, d’aqüicultura i pesca i de conservació
de la natura, així com per l’ús i gestió dels recursos naturals.
III. Que d’acord amb el que disposa l’article 152.1.a del text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques, l’article 9 del Decret
147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, l’article 24 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, que regula
el règim jurídic de les actuacions que, a títol obligatori, duen a terme les empreses públiques i l’article 88 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de règim jurídic de l’empresa TRAGSA, aquesta societat estatal disposa dels medis tècnics
aptes per a l’execució de les obres que se li encomanin per poder-les dur a terme
directament.
IV. Que l’article 3.l) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques paràgraf afegit pel Reial Decret Llei 5/2005, de 11 de març,
de reformes urgents per a l’impuls a la productivitat i per a la millora de la contractació pública, disposa que queda fora de l’àmbit d’aplicació de la present llei
‘les encomanes de gestió que es realitzin a les entitats i a les societats que el seu
capital pertanyi totalment a la pròpia administració pública’.
V. Que en data 2 de maig de 2007, la Consellera d’Agricultura i Pesca va
aprovar el ‘Proyecte de construcció i instal·lació d’esculls artificials a la costa
de Santanyí i a les badies de Porto Cristo i Artà (Mallorca), fent ús de les atribucions que té conferides per l’article 1 del Decret 24/1997, de 7 de febrer, d’atribucions de competències als titulars de les seccions pressupostàries de
l’Administració de la CAIB en matèria de projectes i d’acord amb els articles
122 del text refós de la Llei de Contractes de l’Administració de l’Estat i 134
del Reglament General d’aquesta.
VI. Que en data 18 d’abril de 2007 el Sr. Alejandro M. Cerdán Cartagena
en qualitat de delegat de l’empresa TRAGSA declara que les obres objecte del
contracte seran realitzades directament i amb medis propis de la pròpia empresa.
VII. En conseqüència, d’acord amb l’article 30 de la Llei 3/2003, de 26 de
març de 2003, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, reguladora de l’encomana de gestió, el qual disposa que les
activitats de caràcter material, tècnic o de servei dels òrgans de l’Administració
de la comunitat autònoma es poden encomanar a altres òrgans de la mateixa
administració, inclosos altres ens públics que en depenguin, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics apropiats per dur-les a terme
ACORDEN
Primer. En el marc del que disposa l’article 30 de la Llei 3/2003 de març
de 2003, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, s’encomana a TRAGSA l’execució del ‘Projecte de construcció i
instal·lació d’esculls artificials a la costa de Santanyí i a les badies de Porto
Cristo i Artà (Mallorca)’.
Segona. Les despeses d’aquest projecte suposen un pressupost total de
1.199.169,77 euros, que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 20301
G/718 C01/60100/10 FF 20102 dins els exercicis pressupostaris 2007 i 2008, i

