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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES
BALEARS
Num. 5529
Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual
es publica la convocatòria, corresponent a l’any 2006, de l’assignació de funcionament per a les organitzacions empresarials
i sindicals que formen part dels grups I i II d’aquest Consell
El dia 7 d’abril de 2003 la Presidència del Consell Econòmic i Social
(CES) va adoptar la Resolució per la qual s’aproven el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II d’aquest Consell (BOIB núm.
59 EXT., de 28 d’abril de 2003). Aquesta Resolució va ser modificada per la
Resolució de 27 de febrer de 2004 (BOIB núm. 35, d’11 de març de 2004).
Segons el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament, prevists en la Resolució , abans esmentada, de 7 d’abril de 2003, i
atesa la modificació, també esmentada, que du a terme la Resolució de 27 de
febrer de 2004, ‘cada organització ha de formalitzar un escrit de petició’, el qual
s’ha de presentar ‘prèvia publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de
la convocatòria de la Presidència del CES, en la qual s’indicarà la quantia total
de l’assignació de funcionament i el termini per presentar l’escrit de petició’.
Atès l’exposat, es dicta la present
RESOLUCIÓ
La Presidència del CES convoca les organitzacions integrants dels grups
I i II d’aquest Consell perquè presentin els escrits de petició corresponents a l’exercici 2006, en els terminis següents:
a) El termini per presentar l’escrit de petició és de 30 dies hàbils comptadors des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears
b) La quantia total de l’assignació de funcionament és de 134.866,44
euros, adscrits a la partida pressupostària 05101/G/111D01/48000/00, de la
Secció 05 dels Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
c) L’escrit de petició s’ha de realitzar segons el model normalitzat que
figura en l’annex I de la Resolució de la Presidència del CES per la qual s’aproven el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i
II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm.
59 EXT., de 28 d’abril de 2003.
Palma, 23 de març de 2006
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amb pressupost propi o en empreses públiques i hagi mantingut, tanmateix, la
condició de funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tant, aquest personal, tot i que desenvolupa les funcions dins aquests
ens de nova creació, continua inclòs dins la relació de llocs de treball de
l’Administració autonòmica. Així, la gestió i comptabilització de les despeses
d’aquest personal continua en mans dels òrgans competents de l’Administració
de la Comunitat Autònoma.
Concretament, aquest és el cas de l’ens públic Ports de les Illes Balears,
que va ser creat per la Llei 10/2005, de 14 de juny. L’apartat 1 de la disposició
addicional cinquena preveu que els llocs de feina que —segons la relació de
llocs vigent corresponent al personal funcionari o al personal laboral de
l’Administració de la Comunitat Autònoma— estiguin adscrits a la Direcció
General de Ports s’han d’integrar a l’ens públic Ports de les Illes Balears.
L’apartat 3, lletra a), d’aquesta mateixa disposició addicional cinquena,
preveu la possibilitat que el personal que ocupa aquests llocs de feina mantingui la situació d’origen i continuï ocupant el mateix lloc, mentre el funcionari
titular continuï en servei actiu o passi a ocupar un altre lloc de feina o es desvinculi de la seva relació de servei públic.
Una regulació semblant es dóna per al personal del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), previst en la disposició
addicional vuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública.
D’altra banda, una situació semblant també es produeix respecte del personal funcionari i laboral que rebia les seves retribucions amb càrrec als crèdits
de la secció 74 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, la qual ha
estat inclosa en els pressuposts generals per a l’any 2006 en la secció 60 del
Servei de Salut de les Illes Balears. S’han acabat, doncs, els efectes derivats de
la regla primera de la disposició transitòria primera del Decret 14/2002, d’1 de
febrer, d’ordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut,
la vigència de la qual fou prorrogada pel Decret 88/2002, de 21 de juny, de
modificació de l’anterior. El Servei de Salut de les Illes Balears disposa de pressupost propi i d’una tresoreria independent de la de la Comunitat Autònoma,
però el personal inclòs en l’antiga secció 74 està inserit en la relació de llocs de
treball de la Comunitat Autònoma, malgrat que els seus serveis i funcions es
desenvolupen dins el Servei de Salut de les Illes Balears. Es tracta, bàsicament,
del personal dels serveis centrals del Servei de Salut de les Illes Balears i el que
presta el seus serveis als centres hospitalaris objecte del Decret 32/1994.
Tots aquests treballadors es mantindran en el mateix sistema informàtic de
recursos humans que gestiona la Direcció General de Funció Pública de la
Conselleria d’Interior.
Per tant, es fa necessari regular l’aplicació de les despeses del personal
adscrit actualment als ens esmentats, però que manté la situació d’origen de servei actiu dins l’Administració de la Comunitat Autònoma.
Ateses les peculiaritats que aquesta situació comporta —i per tal de donar
cobertura a aquest cas i a altres supòsits similars que ja han estat plantejats, o bé
que es puguin plantejar en un futur—, dict la següent
ORDRE

El president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Francesc Obrador Moratinos
Article 1. Objecte

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 5713
Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 22 de
març de 2006, per la qual es regula la gestió dels crèdits pressupostaris corresponents a les despeses del personal de
l’Administració de la Comunitat Autònoma adscrit a les entitats
autònomes que disposin de pressupost propi, a les empreses
públiques i, especialment, a l’ens públic Ports de les Illes Balears
En l’exercici de 2005, en determinats supòsits, la creació de noves entitats
que conformen el sector públic autonòmic ha tingut com a conseqüència el fet
que una part del personal funcionari o laboral —adscrit inicialment a una conselleria determinada— hagi passat a prestar els serveis en entitats autònomes

Aquesta disposició té per objecte regular el procediment per a la comptabilització de les despeses del personal de les entitats autònomes amb pressupost
propi, i de les empreses públiques, que siguin tramitades per l’Administració de
la Comunitat Autònoma, per mantenir part del seu personal al lloc d’origen a la
conselleria de qui depèn l’ens.
Article 2. Procediment general
1. Atès que la Direcció General de Funció Pública de la Conselleria
d’Interior continuarà tramitant les despeses de personal funcionari i laboral al
qual es fa referència en l’article anterior, seran incloses dins la nòmina general
de la Comunitat Autònoma.
2. La documentació corresponent a la nòmina de les entitats autònomes
amb pressupost propi o empreses públiques que l’Administració de la
Comunitat Autònoma gestioni ha de ser lliurada a cada entitat per tal de comptabilitzar-la i abonar-la.
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S’han d’habilitar els sistemes informàtics perquè l’òrgan gestor de l’ens al
qual està adscrit el personal pugui obtenir aquesta documentació directament.
3. Respecte de la cotització a la Seguretat Social, la Direcció General de
Funció Pública ha de seguir tramitant les liquidacions, d’acord amb el previst en
el Conveni de 10 de maig de 2004, signat entre la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb càrrec als comptes de deutors no pressupostaris que determina la Intervenció General.
4. L’Administració de la Comunitat Autònoma ha de retenir, en formalització, els costs satisfets per compte d’aquestes entitats (en concret, els corresponents a la quota patronal a la Seguretat Social) dels pagaments per transferències corrents a favor de les entitats autònomes amb pressupost propi o de les
empreses públiques de què es tracti, amb abonament al compte no pressupostari anterior.
5. D’altra banda, aquestes entitats han de comptabilitzar la despesa per les
quotes a la Seguretat Social amb càrrec als crèdits del capítol I dels seus pressuposts, i les ha d’abonar al compte ‘Comunitat Autònoma creditora’, el qual
s’ha de carregar per la retenció que es faci amb la transferència corrent.
6. La Direcció General de Funció Pública ha de gestionar i pagar als creditors les retencions a la nòmina dels treballadors.
Per tal de recuperar els imports avançats per l’Administració general de la
Comunitat Autònoma, cal seguir el mateix procediment previst en els punts
anteriors 3, 4 i 5.
7. Pel que fa al sistema de control economicofinancer que ha de ser aplicable a les despeses a què es fa referència en aquesta ordre, serà el mateix al qual
estigui sotmesa la gestió economicofinancera de l’entitat autònoma o empresa
pública de què es tracti en cada cas.
Article 3. Procediment específic que cal seguir respecte de l’ens públic
Ports de les Illes Balears
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tioni, per compte de les entitats autònomes amb pressupost propi i les empreses
públiques, amb inclusió de l’ens Ports de les Illes Balears, a partir del mes de
gener de 2006.
Palma, 22 de març de 2006
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 5821
Resolució del director general d’Indústria de 14 de març de
2006, per la qual s’atorga a Gesa Gas, SAU l’autorització prèvia
per a l’ampliació de la xarxa de distribució per al subministrament de gas canalitzat mitjançant aire propanat en el terme
municipal de Sant Llorenç des Cardassar (expedient núm.
2005/29880)
L’empresa Gesa Gas, SAU ha presentat una sol·licitud d’autorització
administrativa prèvia per a l’ampliació de gas canalitzat en el terme municipal
de Sant Llorenç des Cardassar, en la qual s’adjunta un projecte bàsic i més documentació. Aquesta sol·licitud d’autorització administrativa s’ha publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 15, de 2 de febrer de 2006.
Mitjançant l’autorització sol·licitada, es preveu subministrar gas canalitzat a habitatges, locals comercials, indústries i altres equips situats en el terme
municipal de Sant Llorenç des Cardassar, en l’àmbit a què es refereix la sol·licitud, amb les següents característiques:
Gas que s’ha de subministrar
Aire propanat amb un PCS de 14.500 Kcal/Nm3 o, si no, gas natural amb
un PCS de 10.000 Kcal/Nm3.

1. Pel que fa a les despeses del personal corresponent a l’extingida
Direcció General de Ports de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, el qual ha estat adscrit a l’ens Port de les Illes Balears, cal seguir el
procediment que s’ha establert en l’article 2 d’aquesta ordre, excepte el que es
preveu en l’apartat quart, tot i que s’han de tenir en compte les especialitats que
s’indiquen en els punts següents.

Instal·lacions
Xarxa bàsica de distribució amb canalització enterrada de polietilè de
diferents diàmetres.

2. Abans del dia 10 de cada mes, l’ens públic Ports de les Illes Balears ha
de transferir a l’Administració de la Comunitat Autònoma l’import corresponent
a la dotzena part del 98% dels crèdits de despeses del personal pels conceptes
de quotes a la Seguretat Social i retencions a què es refereix l’article 2 anterior,
abonades per l’Administració de la Comunitat Autònoma per compte d’aquest
ens, corresponents a l’exercici anterior. Aquests imports han de ser ingressats al
compte no pressupostari ‘Pagaments per compte de Ports de les Illes Balears’.

Complerts els tràmits reglamentaris en l’expedient instruïts a l’efecte, d’acord amb el que estableix la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs i altres
disposicions d’aplicació, així com el que disposa el Decret 33/2003, de 25 de
desembre, del president de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel qual
s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia; tenint en compte l’Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia
de 17 de desembre de 2003, de desconcentració de funcions en els directors
general, i tenint en compte que l’empresa Gesa Gas, SAU compleix els requisits
que estableix la Llei 34/1998 i la resta de normativa vigent,

3. Dins el primer mes de l’exercici següent a la meritació d’aquestes despeses, s’ha de determinar la diferència entre l’import pagat per part de
l’Administració de la Comunitat Autònoma i les quantitats a compte rebudes de
l’ens públic Ports de les Illes Balears. La quantitat resultant ha de ser transferida per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma a l’ens esmentat; o bé,
per part de Ports de les Illes Balears, a favor de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, segons que resulti de la liquidació.
4. Als efectes del que es disposa en els apartats anteriors d’aquest article,
i per a l’exercici de 2006, per a determinar la quantia de les despeses de personal, a les quals es fa referència en aquesta ordre, s’ha de prendre com a referència la quantia de les despeses per quotes a la Seguretat Social i retencions del
personal de l’extingida Direcció General de Ports corresponents a l’exercici de
2005.
Disposició final primera. Instruccions sobre els aspectes comptables
La Intervenció General ha de dictar les instruccions sobre aquells aspectes que es considerin necessaris per a poder materialitzar el procediment comptable que es preveu en els articles anteriors d’aquesta ordre.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i, en tot cas, serà aplicable a la tramitació de les despeses de personal que l’Administració general de la Comunitat Autònoma ges-

Pressupost
486.160,50 euros.

Resolc:
Atorgar a Gesa Gas, SAU l’autorització administrativa prèvia per a l’ampliació de la xarxa de distribució per al subministrament de gas canalitzat mitjançant aire propanat en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.
L’abast de l’autorització administrativa és l’assenyalada en el plànol número 1
de 1, segellat per la Direcció General d’Indústria, del projecte amb número visat
99848-1, de 10 d’octubre de 2005.
Aquesta autorització administrativa de distribució ha de complir, en tot
moment, el que estableix la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs i altres
disposicions que hagin dictat o dictin l’Administració de l’Estat i la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia en matèria de subministrament de combustibles
gasosos i instal·lacions de gas, així com les condicions que s’esmenten a continuació:
Primera
Aquesta autorització administrativa prèvia, d’acord amb el que disposa
l’article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs, en cap cas no
s’ha d’entendre concedida amb drets exclusius d’ús.
Segona
El titular està obligat a efectuar el subministrament i a realitzar les ampliacions necessàries per a atendre qualsevol peticionari que sol·liciti el servei en
l’àmbit d’aquesta autorització administrativa prèvia.

