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Segon. Comunicar aquesta Resolució a l’empresa pública BITEL, SA i a l’efecte de la seva aplicació en la fixació de la contraprestació a favor de BITEL,
SA que s’hagi de fer constar en l’acte o acord pel qual es formalitzin els encàrrecs de gestió abans esmentats.
Palma, 28 d’octubre de 2009
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra
Annex 1
Tarifes
(per hores de treball contractat)
Salari mensual

Brut anual

Cost empresa
Mensual

Cost empresa
anual

Cost directe
hora efectiva

3.718,50

44.622,00

4.945,61

59.347,26

2,757,78

33.093,36

3.667,85

2.153,49

25.841,88

1.763,39

21.160,68

Cap de projecte
Titulat grau superior/
Enginyer informàtic
Titulat grau mig /Enginyer
Tècnic informàtic
Auxiliar adm. / Operador
D’ordinadors

Cost total
hora efectiva

52,75

Costos
Generals
Imputables
1,1215

44.014,17

39,12

1,1215

43,88

2864,14

34.369,70

30,55

1,1215

34,26

2.344,31

28.143,70

25,02

1,1215

28,06

59,16

Taxa de repercussió costos indirectes 2008
Costos indirectes d’operació a distribuir
A.4 Aprovisionaments
A.6 Despeses de personal indirectes
A.7 Altres despeses d’explotació
Lloguers i cànons

961.418,68
92.097,83
624.366,93
372.762,33
127.808,41

Total despeses generals d’operació
A.4 Aprovisionaments
A.6 Despeses de personal
A.7 Altres despeses d’explotació

8.873.034,00
1.547.938,24
6.169.851,95
1.155.243,81

Base repercutible per euro de despesa

7.911.615,32

% Repercutible per € de despesa directa

12,15%

—o—
COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES GOVERN-CONSELLS INSULARS
Num. 25842
Resolució del conseller de Presidència de dia 20 de novembre de 2009 per la qual s’ordena la publicació de la modificació parcial del Reglament
de funcionament de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis
El dia 1 d’agost de 2008, el Ple de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis va aprovar el Reglament
de funcionament d’aquest òrgan col·legiat d’extracció estatutària. El Reglament esmentat fou publicat el 28 d’agost de 2008.
El Ple de la Comissió Mixta, en la sessió duta a terme el 10 de novembre de 2009, va adoptar, entre d’altres, l’Acord de modificació parcial d’aquest
Reglament.
El Reglament de què es tracta i les seves modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per això, dic la següent
RESOLUCIÓ
Ordenar la publicació de la modificació parcial del Reglament de funcionament de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis, el text de la qual s’insereix com a annex a aquesta Resolució.
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila
Palma, 20 de novembre de 2009

ANNEX
El Reglament de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis queda modificat parcialment en els termes següents:
Primer
Es modifica l’article 19, que passa a tenir el contingut següent:
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Article 19
Composició
Han de formar part de la ponència un total de deu vocals elegits pel Ple
esmentat en els termes següents:
a) Cinc a proposta dels vocals que representen el Govern de les Illes
Balears en la Comissió Mixta.
b) Dos a proposta dels membres que integren la Comissió Mixta en
representació del Consell Insular de Mallorca.
c) Un a proposta dels vocals que representen el Consell Insular de
Menorca en la Comissió Mixta.
d) Un a proposta dels membres que formen part de la Comissió Mixta
en representació del Consell Insular d’Eivissa.
e) Un a proposta del membre que integra la Comissió Mixta en representació del Consell Insular de Formentera.
Segon

24-11-2009

redactar el text esmentat es comptarà amb l’assistència de la secretaria conjunta de la Comissió. El text articulat preliminar en qüestió, sense més tràmits, s’elevarà a la consideració de les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, o davant les que correspongui en cada cas, perquè aquestes es pronunciïn sobre els aspectes a què es refereix l’article 47.
3. L’aprovació pel Ple del text articulat preliminar a què es refereixen els
apartats anteriors exigirà el mateix quòrum funcional que estableix l’apartat 1
de l’article 15 d’aquest Reglament.
4. En tots els casos prevists en aquesta disposició, la ponència que s’ha de
formar en el si del Ple s’ha de constituir únicament per a la redacció de la proposta de text articulat definitiu, a l’empara del que estableixen els articles 50 i
següents.
Cinquè
S’afegeix una nova disposició addicional, que serà la quarta, amb el tenor
literal següent:

Es modifica l’article 43, que passa a tenir el contingut següent:
Article 43
Convocatòria del Ple per a la presa en consideració de la iniciativa presentada
Un cop transcorreguts tres dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de les al·legacions pels membres de la Comissió Mixta, el president o presidenta de l’òrgan col·legiat, en un termini màxim de cinc dies, n’ha de convocar
el Ple perquè aquest, amb el debat previ corresponent, prengui o no en consideració la iniciativa de què es tracti. En cas afirmatiu, s’ha de formar, en el si del
Ple de la Comissió Mixta, una ponència perquè, atesa la iniciativa presentada i
les al·legacions efectuades, proposi un text articulat preliminar de traspàs de
funcions i serveis inherents a les competències pròpies dels consells insulars en
els àmbits de les matèries que corresponguin.

Disposició addicional quarta
Simplificació de tràmits en el procediment per a l’ampliació de funcions
o serveis ja traspassats als consells insulars en matèries de competències pròpies
d’aquestes institucions
Quan l’objecte d’una iniciativa de traspassos que ja contengui, en forma
articulada, les especificacions que assenyala l’article 39 sigui únicament l’ampliació de funcions o serveis ja traspassats als consells insulars en matèries de
competències pròpies d’aquestes institucions, i no s’hagin presentat en el transcurs del procediment al·legacions a aquesta iniciativa, o les al·legacions no
impliquin modificacions substancials sobre la iniciativa presentada, el Ple de la
Comissió Mixta, una vegada hagi pres en consideració la iniciativa esmentada
d’acord amb el que preveu l’article 43, pot acordar seguidament la continuació
de les actuacions de conformitat, en cada cas, amb el que estableix la disposició
addicional tercera.

Tercer
Sisè
Es modifica l’article 48, que tindrà el tenor literal següent:
Article 48
Termini perquè es pronunciïn les seccions insulars
Llevat que el Ple de la Comissió Mixta, amb el mateix quòrum funcional
que estableix l’apartat 1 de l’article 15 d’aquest Reglament, fixi uns altres terminis més llargs, les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, o les que correspongui en cada cas, disposen d’un termini màxim
d’un mes per adoptar l’acord esmentat en l’article anterior, si bé aquest es pot
ampliar, de comú acord entre les institucions que les integren, per un període
igual.
Quart
S’afegeix una nova disposició addicional, que serà la tercera, amb el tenor
literal següent:
Disposició addicional tercera
Simplificació de tràmits, en determinats supòsits, en el procediment general per al traspàs de funcions i serveis
1. Quan no s’hagin presentat al·legacions en el transcurs del procediment
de tramitació d’una iniciativa de traspassos que ja contengui, en forma articulada, les especificacions que assenyala l’article 39, i la susdita iniciativa hagi estat
presa en consideració pel Ple de la Comissió Mixta d’acord amb el que preveu
l’article 43, aquest pot decidir que la iniciativa de què es tracta sigui considerada, sense cap més tràmit, com a text articulat preliminar de traspàs de funcions
i serveis i pot ordenar que es tramiti directament davant les seccions insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, o davant les que correspongui en cada
cas, perquè aquestes es pronunciïn sobre els aspectes a què es refereix l’article
47.
2. Encara que, en el supòsit previst en l’apartat anterior, s’hagin formalitzat al·legacions, que no impliquin modificacions substancials sobre la iniciativa presentada, el Ple de la Comissió Mixta, una vegada l’hagi presa en consideració d’acord amb el que preveu l’article 43, pot acordar a continuació la formació i l’aprovació, si escau, d’un text articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis en el qual, a la iniciativa de què es tracta, s’incorporin les modificacions que es derivin de les al·legacions presentades que s’hagin acceptat. Per

S’afegeix una nova disposició addicional, que serà la cinquena, amb el
tenor literal següent:
Disposició addicional cinquena
Regles específiques aplicables tan sols als procediments per establir l’ampliació de mitjans personals, materials, econòmics i/o patrimonials inherents a
les funcions o serveis ja traspassats als consells insulars en matèries de competències pròpies d’aquestes institucions

1. Quan l’objecte d’una iniciativa de traspassos presentada davant la
Comissió Mixta es refereixi exclusivament a l’ampliació de mitjans personals,
materials, econòmics i/o patrimonials inherents a les funcions o serveis ja traspassats als consells insulars en matèries de competències pròpies d’aquestes institucions, no els serà d’aplicació el que disposa l’article 39, i únicament hauran
d’especificar, com a contingut mínim, la proposta d’ampliació de mitjans que es
formula, les referències legals o estatutàries que l’emparen, com també la vinculació concreta de l’ampliació esmentada a les funcions, els serveis o les institucions ja traspassats.
2. Quan es tracti de les iniciatives a què es refereix l’apartat anterior, i no
s’hagin presentat en el transcurs del procediment al·legacions a aquestes iniciatives, o les al·legacions no impliquin modificacions substancials sobre la iniciativa presentada, el Ple de la Comissió Mixta, una vegada hagi pres en consideració la iniciativa esmentada, a l’empara de l’article 43, pot acordar a continuació la formació i l’aprovació, si escau, d’un text articulat preliminar d’ampliació de mitjans personals, materials, econòmics i/o patrimonials inherents a
les funcions o els serveis ja traspassats als consells insulars en matèries de competències pròpies d’aquestes institucions, en el qual, a la iniciativa de què es
tracta, s’hauran d’incorporar les modificacions que es derivin de les al·legacions
presentades que s’hagin acceptat. Per redactar el text esmentat es comptarà amb
l’assistència de la secretaria conjunta de la Comissió.
3. El text articulat preliminar en qüestió, sense més tràmits, s’elevarà a la
consideració de les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, o davant les que correspongui en cada cas, perquè aquestes es pronunciïn sobre els aspectes a què es refereix l’article 47 que, en cada cas, siguin
pertinents en vista de la iniciativa concreta d’ampliació de mitjans de què es
tracti.
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4. Atès el text articulat preliminar aprovat i, si escau, atesos els acords
adoptats per les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
o davant les que correspongui en cada cas, la secretaria conjunta del Ple redactarà el text articulat definitiu de l’ampliació, al qual no serà aplicable el que estableix l’article 52, i únicament haurà d’especificar:
a) Referències estatutàries i normatives en què s’empara l’ampliació de
mitjans, com també vinculació concreta de l’ampliació esmentada a les funcions, els serveis o les institucions ja traspassats.
b) Béns, drets i obligacions de la Comunitat Autònoma que, si pertoca,
han de ser objecte de l’ampliació de mitjans.
c) Personal i llocs de treball vacants vinculats a l’ampliació en qüestió, si
pertoca.

29

externs per a la convocatòria de 2009 a més dels establerts per les resolucions
del director de l’Institut Ramon Llull de dates 16 d’abril i 13 de maig de 2009.
5. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient per fer front
a aquesta despesa en el seu pressupost vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 94 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l’article 6
del Decret legislatiu 2/2005, de 29 de desembre pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de subvencions, regulen la concessió de les subvencions atorgades per
l’Institut Ramon Llull.
2. Fent ús de les facultats que em són conferides en matèria d’atorgament
de subvencions per l’article 13.2 f dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull, aprovats pel Patronat de l’Institut Ramon Llull en data 3 de setembre de 2008 i ratificats pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 5 de setembre de 2008 i pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 9 de setembre
de 2008,

d) Valoració del cost efectiu del traspàs.
RESOLC
e) Data d’efectivitat de l’ampliació de mitjans de què es tracta.
5. El text articulat definitiu de l’ampliació s’elevarà a la consideració del
Ple de la Comissió Mixta, en els termes que determina l’article 53. Si el Ple l’aprova, es remetrà als consells insulars perquè puguin pronunciar-s’hi, de conformitat amb l’article 54.

1. Nomenar les persones que es relacionen a l’ANNEX com a col·laboradors externs per tal que actuïn com assessors dels tribunals qualificadors en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors durant la convocatòria de les proves de català de l’any 2009.
Barcelona, 4 de novembre de 2009

6. Un cop conclosos els tràmits que assenyala l’apartat anterior, el Ple de
la Comissió Mixta ha d’elevar el text de l’ampliació a la consideració del
Consell de Govern perquè, d’acord amb l’article 55, en continuï les actuacions.
7. Només en el cas que no hagi estat possible l’adopció dels acords en una
o diverses seccions insulars a què es refereix l’apartat 3 d’aquesta disposició,
serà necessari constituir una ponència que estarà facultada per determinar, per si
mateixa, en els casos que correspongui, el aspectes a què al·ludeix l’article 47 i
incorporar-los al text de l’ampliació, que continuarà la tramitació de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 d’aquesta disposició.
Setè
Es modifica la disposició final, que tindrà el tenor literal següent:
Disposició final
Aquest Reglament i, si s’escauen, les seves modificacions tenen efectes a
partir de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

—o—
INSTITUT RAMON LLULL
Num. 25394
Resolució de nomenament dels col·laboradors externs que
actuaran com assessors dels tribunals qualificadors durant la
convocatòria de les proves de català de l’Institut Ramon Llull de
l’any 2009 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de febrer de 2009, el director de l’Institut Ramon Llull signa
la resolució per la qual es convoquen les proves per l’any 2009 per a l’obtenció
dels certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull,
publicada al DOGC núm. 5330, de data 3 de març de 2009 i al BOIB núm. 31,
de 28 de febrer de 2009.
2. En data 16 d’abril de 2009, el director de l’Institut Ramon Llull signa
la resolució de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català
de l’Institut Ramon Llull de l’any 2009 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors.
3. En data 13 de maig de 2009, el director de l’Institut Ramon Llull signa
resolució de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català
de l’Institut Ramon Llull de l’any 2009 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors.
4. En data 26 d’octubre de 2009, el director de l’Àrea de Llengua i
Universitats de l’Institut Ramon Llull emet l’informe pel qual proposa la necessitat de poder comptar amb persones que puguin actuar com a col·laboradors

El director de l’Institut Ramon Llull
Josep Bargalló Valls
ANNEX
ORGANITZADORS I ADMINISTRADORS
Alberto José Miyara
Ana María Rodríguez
Anna Nin Bo
Carles Bondia Rodríguez
Christian Costa
Esther Barnet Josemaria
Eva Capdevila Serrano
Jesús Martínez
Joaquim Obrador Llivina
Jodi Ferré i Losa
Josep Anton Clement
Laura Inés Piezzi
Lidia Perella
Lilian Vallverdu Busquets
Llorenç Rubió Guillaumet
Margarida Gómez Borràs
Maria Cinta Colomé
Mònica Rodríguez
Montserrat Marí
Neus Ortega
Pablo Duarte
Rosa Maria Bas Cortada
Rosana Bianchi
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4.- Anuncis
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 25309
Anunci d’adjudicació del servei de suport i monitorització de sistemes d’informació sanitaris
1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: IBSALUT, Servei de Salut de les Illes Balears
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c.- Número d’ expedient: SSCC CA 54/09
2.- Objecte del contracte:
a.- Tipus de contracte: Serveis
b.- Descripció de l’objecte: servei de suport i monitorització de sistemes
de informació sanitaris
c.- Lots: no n’hi ha

