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de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, dict la següent
Resolució
Annex 4

Primer. Corregir l’errada material continguda en la redacció de l’apartat 2
de l’article 18 del text de l’Ordre del conseller de Presidència per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’acció cívica, de
la manera següent:

SOL·LICITUD
SOL·LICITUD DE DESTINACIÓ DE LES CATEGORIES
PROFESSIONALS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITATAUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Primer llinatge

Segon llinatge
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‘2. Quant a les subvencions relatives als subapartats a) i b) de l’apartat 1.2
de l’article 1, a més del compte justificatiu corresponent, s’ha de presentar la
relació de les accions o les activitats que s’han desenvolupat en l’àmbit del desenvolupament de la funcionalitat operativa i l’acompliment dels objectius estatutaris, en què s’ha d’especificar el valor d’aquestes accions en benefici dels
associats i la societat de les Illes Balears.’
Ha de dir:
‘2. Quant a les subvencions relatives als subapartats a) i b) de l’apartat 1.2
de l’article 2, a més del compte justificatiu corresponent, s’ha de presentar la
relació de les accions o les activitats que s’han desenvolupat en l’àmbit del desenvolupament de la funcionalitat operativa i l’acompliment dels objectius estatutaris, en què s’ha d’especificar el valor d’aquestes accions en benefici dels
associats i la societat de les Illes Balears.’
Segon. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Palma, 7 de febrer de 2011
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Signatura

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR i JUSTÍCIA

El Conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
MARRATXÍ

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 2817
Resolució del conseller de Presidència de 7 de febrer de 2011 per
la qual es rectifica l’errada material de l’Ordre del conseller de
Presidència per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria d’acció cívica.
En data 14 de gener de 2011, vist l’informe justificatiu de la secretària
general de la Conselleria de Presidència i en l’ús de les facultats atribuïdes per
l’article 33 de la Llei 4/2001, de 4 de març, del Govern de les Illes Balears, i
l’article 12 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es va dictar l’Ordre per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions en matèria d’acció cívica, publicada al
BOIB núm. 17, de 3 de febrer de 2011.
De conformitat amb l’informe justificatiu de la Direcció General de
Relacions Institucionals (unitat tramitadora de l’expedient de la disposició normativa), s’ha apreciat l’existència d’una errada material en el text de l’Ordre,
concretament en el seu article 18, apartat 2, en concret en el numero corresponent a l’article al qual es refereix aquest apartat.
Per tot això, i d’acord amb el que disposa l’article 56.1 de la Llei 3/2003,

Num. 3362
Acord del Consell de Govern d’11 de febrer de 2011 pel qual es
posa en marxa el projecte d’obertura de dades públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en compliment de la
Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic
És un fet innegable que les administracions públiques generen una gran
quantitat d’informació, la qual implica un valor d’interès per als operadors que
configuren el teixit econòmic de qualsevol societat. Per tant, és una obligació
d’aquestes administracions prendre en consideració la idea de redistribuir la
informació per propiciar el progrés econòmic i, sobretot en aquests moments,
contribuir a solucionar el problema de la crisi econòmica.
La idea exposada té com a marc de referència l’intent de les institucions
europees de fomentar entre els seus membres la reutilització generalitzada del
potencial d’informació del sector públic i superar així les limitacions pròpies de
la fragmentació tradicional dels països en aquesta matèria. En aquest sentit, la
Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 17 de
novembre de 2003, estableix uns criteris homogenis sobre la base de condicions
equitatives i no discriminatòries per al tractament de tota aquesta informació
susceptible de ser reutilitzada pels operadors econòmics i socials.
La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació
del sector públic, va incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva
2003/98/CE esmentada i va disposar un marc general mínim per a les condicions d’aquesta reutilització, tenint en compte la gran heterogeneïtat de la informació continguda en els documents administratius. La Llei també pretén promocionar la posada a disposició dels ciutadans per mitjans electrònics d’aquestes dades generades per l’Administració, en consonància amb el desenvolupament de la societat de la informació.
S’ha de tenir en compte que gairebé tot l’articulat de la Llei 37/2007 té
caràcter de legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l’article
149.1.18a de la Constitució, que atribueix a l’Estat les bases del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Dins aquest marc normatiu, i recollint les tasques inicials que en aquesta
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matèria ja han començat la Direcció General de Qualitat dels Serveis, competent en matèria d’atenció ciutadana, i la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions, la voluntat del Govern de les Illes Balears és obrir progressivament a la ciutadania les dades públiques de què disposa, amb les limitacions
i condicions legals aplicables. La transparència, la participació i l’eficiència
compareixen una vegada més com a valors prioritaris de les línies d’actuació del
Govern.
Atès tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta del conseller de
Presidència i de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, en la sessió d’11
de febrer de 2011, adoptà, entre d’altres, l’Acord del següent:
‘Primer. Encarregar la posada en marxa, sota la direcció i coordinació de
la direcció general competent en matèria d’atenció ciutadana, del projecte d’obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Segon. Establir per al desenvolupament d’aquest projecte els criteris d’actuació següents:
- Considerar la reutilització de la informació pública generada per
l’Administració autonòmica com un valor que pot contribuir al desenvolupament econòmic de les Illes.
- Augmentar la transparència en la posada a disposició de la informació
pública.
- Utilitzar els mecanismes i instruments legals que la Llei 37/2007, de 16
de novembre, posa a l’abast per materialitzar la reutilització de la informació.
- Promoure la coordinació dels sistemes d’informació dins
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
Tercer. Establir que la primera fase del projecte d’obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es dugui a terme amb la
publicació de les dades a través de la pàgina web del Govern de les Illes Balears
i, en concret, en el portal dadesobertes.caib.es.
Quart. Encarregar a la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
que presti el suport necessari per posar en marxa i desenvolupar el projecte d’obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 11 de febrer de 2011
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 3759
Acord del Consell de Govern de 18 de febrer de 2011 pel qual
s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit de la ràdio i televisió
autonòmiques per a les jornades de vaga dels dies 24, 25, 27 i 28
de febrer de 2011
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comunitat, atès que el dret de la comunitat a aquestes prestacions vitals és prioritari respecte del de dret de vaga (fonament jurídic 18 de la Sentència del
Tribunal Constitucional 11/1981).
A aquests efectes, es consideren serveis essencials els destinats a garantir
el contingut essencial dels drets constitucionals; és a dir, el dret a la vida, a la
salut, a la llibertat personal, a la lliure circulació, a la comunicació, a la informació, a la tutela judicial efectiva i a l’educació. Per tant, en relació amb la convocatòria de vaga per als dies 24, 25, 27 i 28 de febrer, que afecten les empreses SBT, SL, i Frame Media, SL, i, per tant, l’àmbit dels serveis informatius de
la ràdio i televisió autonòmiques, l’exercici del dret de vaga ha de ser compatible amb el manteniment del servei mínim destinat a garantir el dret a la informació dels ciutadans. No obstant això, hem de tenir en compte que les empreses afectades per la vaga tenen com a únic àmbit de feina precisament l’elaboració dels serveis informatius. Per tant, en aquest cas cal reduir al mínim el que
es pot considerar servei que garanteix el dret a la informació de la ciutadania,
per poder permetre de forma efectiva que els treballadors que es dediquen habitualment als serveis informatius, si volen, puguin fer vaga.
L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears està adscrit a la
Conselleria de Presidència, de conformitat amb el que disposen l’article 4 i l’annex del Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest
mateix Decret, en la redacció atorgada pel Decret 18/2010, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Turisme i Treball, per
mitjà de la Direcció General de Comunicació, les competències en l’àmbit material de règim de premsa, ràdio i televisió públiques.
D’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 33/1981, l’al·lusió
a ‘l’autoritat governativa’ que conté l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977,
de 4 de març, fa referència, respectivament, a l’Estat o a la comunitat autònoma
amb competències en els serveis afectats. Així, aquesta Sentència reconeix competències dins del seu àmbit a les comunitats autònomes per establir les mesures de garantia dels serveis essencials. El Tribunal Constitucional reconeix que
‘quan es tracta de serveis que, considerats conjuntament, estan compresos en
l’àrea de les competències autonòmiques [...], vetllar pel seu funcionament
regular correspon a la titularitat i a la responsabilitat de les autoritats autonòmiques’. Partint de tot això, s’ha de considerar que la Conselleria de Presidència i
la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears són els òrgans
legitimats per proposar els serveis mínims que afecten l’àmbit dels serveis informatius de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
En relació amb els serves mínims corresponents a la vaga en l’àmbit
d’SBT per als dies 24, 25 27 i 28 de febrer de 2011, consta un acord entre les
parts per a la fixació d’aquests serveis mínims formalitzat en l’acta del TAMIB
de 17 de febrer de 2011. Per tant, es considera procedent respectar aquests serveis mínims pactats.
En relació amb els serves mínims corresponents a la vaga en l’àmbit de
Frame Media, SL, és a dir, els serveis informatius d’Eivissa i Formentera per
als dies 24, 25 de febrer de 2011, no s’ha aconseguit cap acord.

El Comitè d’Empresa de l’empresa contractista dels serveis informatius
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Serveis Balears de
Televisió, SL, ha efectuat dos preavisos de convocatòria de vaga en el seu àmbit
per als dies 24 i 25 de febrer de 2011, i per als dies 27 i 28 de febrer, respectivament. Així mateix, els delegats de l’empresa Frame Media, SL, subcontractista dels serveis informatius en l’àmbit d’Eivissa i Formentera, també han realitzat el preavís de convocatòria de vaga per als dies 24 i 25 de febrer.

Per tot això, atès el que disposen el Decret 17/1985, de 21 de febrer, i l’article 5.2 o) de la Llei 3/2007, de 27 de març i un cop intentada la negociació de
les empreses afectades SBT i Frame Media, SL, per a la fixació de serveis
mínims, i aconseguit el pacte en relació només a l’àmbit l’empresa SBT SL, el
Consell de Govern, en la sessió de 18 de febrer de 2011, a proposta conjunta del
conseller de Presidència i la consellera de Turisme i Treball, adoptà, entre d’altres l’acord següent:

La Constitució espanyola estableix en l’article 28.2 com a dret fonamental el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos, si bé
matisa que la llei que reguli l’exercici d’aquest dret ha d’establir les garanties
que calguin per tal d’assegurar el manteniment dels serveis essencials de la
comunitat. La falta de llei desenvolupadora d’aquest dret obliga a acudir al Reial
decret llei 17/1977, de 4 de març, que disposa en l’article 10 que ‘quan la vaga
es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de necessitat reconeguda i inajornable i es presentin circumstàncies d’especial gravetat, l’autoritat governativa pot acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis’. A aquests efectes, és indiferent que el servei es presti per mitjà d’una relació funcionarial o simplement
mitjançant empleats units per una relació laboral, atès que el que és determinant
és el caràcter i la finalitat de les funcions exercides.

‘Primer. Fixar els serveis mínims que s’indiquen en els annexos adjunts,
que formen part d’aquest Acord, per a la vaga de les jornades 24, 25, 27 i 28 de
febrer de 2011, convocada en l’àmbit d’SBT, SL, i de Frame Media, SL, contractistes dels serveis informatius.

La jurisprudència constitucional ha matisat l’exercici del dret fonamental
de vaga i la fixació dels serveis mínims afecta els serveis essencials per a la

Segon. La vigilància i la designació del personal que ha d’atendre els serveis mínims esmentats corresponen als directius de les dues empreses que siguin
els responsables de la gestió dels seus recursos humans. Els serveis mínims han
de ser coberts prioritàriament pel personal que no secundi la vaga i, en el cas que
sigui insuficient, les vacants s’han de cobrir obligatòriament.
Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Quart. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

