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Sol·licitud per l’autorització excepcional de l’augment en el percentatge
d’incorporació d’aliments no ecològics per als sistemes ramaders ecològics
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nistracions públiques estableixen la jornada general i les especials de treball dels
seus funcionaris públics’ i que són competència de les ‘meses generals de negociació les matèries relacionades amb les condicions de treball comunes als funcionaris del seu àmbit’. Així mateix, es preveu l’existència de meses sectorials
dependents de la mesa general, a les quals pot delegar la negociació de matèries
comunes als funcionaris de cada sector que no hagin estat objecte de decisió per
part de la mesa general.
En data de 23 de febrer de 2012 es va dur a la Mesa General de
Negociació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la proposta de jornada general de tot el personal funcionari i estatutari que hi està representat.

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment de l’article 10 (‘El
responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de
caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de
guardar-les’).
EXPÒS:
1. Que conec les condicions que estableix la Resolució de la directora general de Medi
Rural i Marí de 10 de maig de 2012, per la qual s’autoritza l’augment en el percentatge d’incorporació d’aliments no ecològics per als sistemes ramaders ecològics, com a mesura
excepcional per a pal·liar els danys produïts per la sequera.
2. Que estic inscrit en el Registre d’Explotacions de Producció Agrària Ecològica.
3. Que el percentatge estimat de disminució de la producció prevista de cultiu d’origen
propi com a conseqüència de les condicions adverses és el següent:
_____________________________________________________________.
4. Que declar sota jurament que no he pogut obtenir matèries primeres d’origen agrícoles
certificades d’origen ecològic suficient per a cobrir les necessitats del bestiar i que durant
el període autoritzat utilitzaré un percentatge màxim d’un 20% d’aliments no ecològics en
la ració diària per les diferents espècies d’herbívors, calculats en relació a la matèria seca.
5. Que autoritz al CBPAE per comprovar d’ofici que complesc els requisits i les limitacions
que es preveuen a la Resolució.
6. Que em compromet a:
a) Emprar les matèries primeres d’origen agrícoles no ecològiques que figuren a l’annex V
del Reglament (CE) 889/2008, que hagin estat produïdes o preparades sense utilitzar dissolvents químics ni organismes modificats genèticament o productes que en derivin.
b) Conservar a disposició del CBPAE les quantitats, els tipus i l’origen de tots els aliments
que no procedeixen d’agricultura ecològica que hagin entrat a l’explotació.

En data de 23 d’abril de 2012 es va dur a la Mesa Sectorial de Serveis
Generals la proposta de jornada de treball del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat en
aquesta Mesa, l’horari general i l’horari especial de les oficines d’informació i
registre.
El Consell de Govern, mitjançant el Decret llei de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques,
estableix incrementar la jornada general de treball a 37,5 hores setmanals per al
personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller
d’Administracions Públiques, en la sessió de dia 1 de juny de 2012 adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Aprovar la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, que s’adjunta com a annex 1.
Segon. Deixar sense efecte qualsevol altre acord que contradigui aquest i,
concretament, l’Acord de 29 de desembre de 2000 sobre la jornada i l’horari de
treball.
Tercer. Disposar que aquest Acord tengui efectes en els termes prevists en
l’article 3, relatiu a la jornada de treball, del Decret llei de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears’
Palma, 1 de juny de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

SOL·LICIT:
Que se m’autoritzi excepcionalment a l’augment en el percentatge d’incorporació d’aliments no ecològics per alimentar les diferents espècies d’herbívors.

ANNEX 1

____________________, ____ d _________________ de________

Primer
Àmbit d’aplicació

[Rúbrica]

DESTINATARI: CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 10997
Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals
L’article 5.2 n de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de
Govern fixar la jornada i els horaris generals i especials de treball.
L’article 37.2 m de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, disposa que les matèries referides, entre d’altres, a calendari
laboral, horaris i jornada han de ser objecte de negociació, en el seu àmbit
corresponent i amb relació a les competències de cada administració.
D’altra banda, els articles 47 i 34 d’aquesta Llei determinen que les ‘admi-

Les previsions d’aquest Acord són aplicables, en el marc de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, al personal funcionari representat a la Mesa Sectorial de Serveis
Generals.
Segon
Jornada de treball
La jornada de treball per al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord s’estableix en trenta-set hores i mitja setmanals.
Tercer
Distribució de la jornada general
1. La jornada anual es distribueix, a l’efecte de còmput, de forma mensual,
i és de compliment obligat, en cadascun dels mesos de l’any, el nombre d’hores
que resulta de multiplicar el nombre de dies laborables del mes per la mitjana
de set hores i mitja diàries.
2. Els dies corresponents a vacances, permisos i dies d’absència del treball justificats es consideren, a l’efecte del còmput, de set hores i mitja de mitjana diària.
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Quart
Horari general
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Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis que, mitjançant una instrucció, fixi i unifiqui els criteris sobre el control d’entrades i sortides i del compliment de l’horari.

1. La jornada setmanal s’ha de fer, amb caràcter general, de dilluns a
divendres en règim d’horari flexible, amb una part fixa d’horari de concurrència obligada per a tot el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord.

—o—

4.- Anuncis

2. La part fixa de l’horari és la franja compresa entre les 9.00 h i les 14.00
h.
3. La part flexible de l’horari, que amb caràcter general es distribueix a
voluntat del personal funcionari, és la compresa entre els trams horaris següents:
Entrada: entre les 7.30 h i les 9.00 h.
Sortida: entre les 14.00 h i les 18.00 h el dimarts i el dimecres.
entre les 14.00 h i les 16.30 h la resta dels dies de la setmana.
4. Quan es produeixin, per causes justificades, retards en l’hora d’entrada
o sortides abans d’hora, a l’efecte de còmput, es considerarà que l’entrada ha
estat a les 8.00 h i la sortida a les 15.30 h.
5. A l’efecte del règim d’incompatibilitats del personal inclòs dins l’àmbit
d’aplicació d’aquest Acord, es considera horari de treball la franja horària que
va des de les 8.00 h fins a les 15.30 h.
Cinquè
Pausa diària
El personal disposa d’un descans diari de trenta minuts en què pot absentar-se del lloc de treball, que es computa com a treball efectiu.
Perquè no es vegi afectada la prestació dels serveis, cada unitat administrativa es posarà d’acord amb el seu o la seva cap sobre la manera de fer efectiu
aquest descans.

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 10606
Convenis subscrits durant el primer quadrimestre de 2012 per la
fundació iBit
L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i
del bon govern de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els
primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació
dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és
amb una altra administració pública com amb una entitat privada.
En compliment d’aquest article, la Fundació iBit fa pública la següent
relació de convenis subscrits durant el primer quadrimestre de 2012:
- Conveni de col·laboració entre BITEL BALEARS INNOVACIÓ
TELEMÀTICA S.A. (BITEL), FUNDACIÓ ILLES BALEARS PER A LA
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (IBIT) i PARCBIT DESENVOLUPAMENT
S.A. (PARCBIT).
Palma, 22 de maig de 2012

Sisè
Temps per a la formació

El vicepresident
Miquel Bernat Bosch

1. El temps d’assistència a cursos de formació, actualització i perfeccionament professional, de capacitació professional i d’adaptació al lloc de treball
convocats o impartits per l’Escola Balear d’Administració Pública o per promotors inclosos en els acords nacionals de formació contínua en les administracions públiques, per als quals hagin estat autoritzats, es considerarà temps de
treball efectiu a tots els efectes quan es facin dins l’horari de treball. A aquest
efecte, es considera horari de treball la franja horària que va des de les 8.00 h
fins a les 15.30 h.
2. Quan aquests cursos s’imparteixin fora de l’horari de presència obligada, el personal que acrediti l’assistència podrà computar fins a un màxim de 10
hores de formació anual com a part dels seu horari flexible, que es considerarà,
en tot cas, com a horari efectiu de treball. Aquestes hores s’han de compensar
dins els 3 mesos següents a l’emissió del certificat acreditatiu d’aprofitament o
d’assistència.
Setè
Altres jornades i horaris especials
Per als col·lectius que exerceixen l’activitat laboral o professional en circumstàncies especials, la determinació de la jornada i de l’horari, que tindran la
consideració d’especials i que, en tot cas, serà de 37,5 hores setmanals, requerirà una regulació específica.
Excepcionalment, per a determinats col·lectius, quan les circumstàncies
professionals ho justifiquin, la jornada setmanal podrà ser d’un màxim de 48
hores, inclosos els serveis extraordinaris, sempre que no se superi el màxim de
la jornada ordinària en còmput anual, amb els límits que estableix la normativa
aplicable.
Vuitè
Control del compliment de la jornada i de l’horari de treball
Cada conselleria, organisme autònom o ens del sector públic instrumental
amb personal funcionari que hi estigui adscrit, a través de les unitats de personal de la secretaria general d’adscripció o l’òrgan que tengui atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, ha de controlar el compliment de la
jornada i de l’horari de treball del personal al seu servei.
A aquest efecte, s’encomana a la directora general de Funció Pública,

—o—
Num. 10705
Notificació de la resolució d’obertura del tràmit d’audiència del
procediment de reintegrament d’una subvenció concedida a
l’empara de la Resolució de la consellera de Treball i Formació
de 4 de setembre de 2008 per la qual s’aprova la convocatòria per
concedir ajuts públics per fomentar l’estabilitat en l’ocupació per
mitjà de la contractació indefinida i fixa discontínua, cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa
Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013 (BOIB núm. 129,
de 16 de setembre)
D’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i atès que es desconeix el domicili actual de les persones
interessades o que no s’han pogut localitzar, se’ls notifica la resolució d’obertura del tràmit d’audiència del procediment de reintegrament d’una subvenció
concedida per fomentar l’estabilitat en l’ocupació per mitjà de la contractació
indefinida i fixa discontínua, en relació amb l’expedient que s’indica més avall,
per tal que en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, formulin les al·legacions i presentin els documents i els justificants que considerin oportuns davant la Direcció General de
Treball i Salut Laboral (plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma, tel. 971 17 63
00).
Expedient

Empresa

CIF/NIF

Treballadora

CI 141/2008 E-Marketing
B-57289456 M. Antònia Busquets Grau
Planeta Web, SL
(DNI 37335861-F)

Palma, 22 de maig de 2012
La directora general de Treball i Salut Laboral
Juana M. Camps Bosch

—o—

Import
1.750,68 €

