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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

3.- D'altres disposicions

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 19320
Decret 173/2003, de 17 d’octubre, de nomenament de vocals de
la Junta Electoral de les Illes Balears
L’article 7.3 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que els membres de la Junta
Electoral de les Illes Balears han de ser nomenats per decret del Govern de la
comunitat autònoma i que el seu mandat ha de continuar fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral, a l’inici de la legislatura.
D’acord amb el que disposa l’article 7.1 de la Llei esmentada abans, la
Junta Electoral de les Illes Balears està composta per:
a) Tres vocals, magistrats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, designats per insaculació, que ha de dur a terme la Sala de Govern en
Ple, i
b) Dos vocals, catedràtics o professors titulars de dret en actiu o juristes
de reconegut prestigi, residents a les Balears, designats a proposta conjunta dels
partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions d’electors amb representació en el Parlament de les Illes Balears.
En compliment del que estableix l’article 7.3 de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de las Illes
Balears, en la sessió de 17 de setembre de 2003, designà els vocals a què es refereix la lletra a) de l’apartat primer de l’article 7 de la Llei esmentada.
Per la seva banda, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en la sessió
de 15 d’octubre de 2003, designà els vocals a què es refereix la lletra b) de l’apartat primer de l’article 7 esmentat abans.
Atès això, a proposta de la Presidència del Govern de les Illes Balears, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 17 d’octubre de 2003,

DECRET
Article únic
Es nomenen membres de la Junta Electoral de les Illes Balears les persones següents:
a) Vocals designats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears:
- Il·lm. Sr. Miquel Masot Miquel
- Il·lm. Sr. Gabriel Fiol Gomila
- Il·lm. Sr. Antonio Federico Capó Delgado
b) Vocals designats per la Mesa del Parlament de les Illes Balears:
- Sr. José Antonio Berastáin Díez
- Sr. Fernando Pozuelo Mayordomo
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 d’octubre de 2003
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

—o—

Num. 19039
Resolució de 3 d’octubre de 2003 de la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports per la qual es modifica la resolució de 6 de febrer de 2003, del conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports per la qual es convoquen exàmens teòrics
per obtenir titulacions per al govern d’embarcacions d’esplai i
motos nàutiques.
En virtut de les facultats conferides a la Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports pel Decret 35/1996, de 7 de març, d’assumpció i distribució de competències transferides per l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyaments nàutic esportius i
subaquàtic esportives, he resolt:
1 Se modifica el punt 4. Tribunals, de la Resolució de 6 de febrer de 2003,
per la qual es convoquen exàmens teòrics per obtenir les titulacions per al
govern d’embarcacions d’esplai i motos nàutiques segons el que es reflecteix a
continuació:
Se designa president del tribunal al Sr. Carlos Jover Jaume.
S’afegeix com a nou vocal del tribunal a la Sra. María Luisa Caballero
Solivellas.
2. La Resolució de 6 de febrer de 2003 manté la seva integritat en tot el
no previst en aquesta Resolució.
Palma, 3 de octubre de 2003
La consellera,
Margarita Isabel Cabrer González

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 19063
Proposta de resolució del Conseller de Medi Ambient per la qual
es declara l'existència de plaga de processionària del pi a les Illes
de Mallorca i Menorca, qualificant-se d'utilitat pública les mesures fitosanitàries que s'adoptin pel seu control.
La llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, faculta a les autoritats competents de les Comunitats Autònomes a declarar l'existència d'una
plaga al efecte de facilitar l'adopció de les mesures fitosanitàries que s'estimen
necessàries pel seu control. En el cas de plagues que no precisin adoptar mesures de quarantena, la declaració d'existència d'una plaga per una zona determinada a la que s'hagin d'aplicar mesures fitosanitàries tindrà com a objectiu la
reducció de la seva població i la disminució dels seus efectes.
La gran extensió de les superfícies de pinar greument afectades per processionària del pi a les illes de Mallorca i Menorca i la intensitat dels danys que
està causant en aquestes formacions de bosc autòcton fan necessària l'adopció
d'actuacions de lluita contra aquesta plaga en masses continues de pinar a les
citades illes.
Per altra banda, a més a més dels greus danys ambientals que la processionària del pi, espècie exòtica i invasora, produeix sobre els sistemes forestals
de Mallorca i Menorca (defoliació i debilitament dels pins adults, mort del regenerat i masses joves de pinar, pèrdua de la coberta vegetal amb agreujament dels
processos erosius, pèrdua del sòl e increment de la desertificació, modificació
de les cadenes tròfiques de diverses espècies de la fauna autòctona, canvis en els
processos ecològics de les superfícies forestals afectades, etc.), han de considerar-se les greus repercussions que per la salut de les persones té la presència de
les erugues i bolsons d'aquesta plaga. La processionària produeix afeccions urticants i processos al·lèrgics i danys epidèrmics i oculars que poden resultar d'extrema gravetat, en especial per la població infantil o resident en el entorn de
zones amb pins afectats per la plaga.
D’acord amb l’esmentat, i en funció de la important repercussió sanitària
i ambiental que presenta la existència de la senyalada plaga, ha de establir-se la
qualificació d'utilitat pública per la lluita contra les poblacions de processionà-
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ria del pi a Mallorca i Menorca, en funció de les següents circumstàncies:
a)La intensitat dels greus danys que la plaga està provocant en els pinars
de Mallorca i Menorca.
b)La gran extensió de pinar que es troba afectada per la plaga en aquestes
dues illes.
c)La necessitat de recórrer a tractaments aeris extraordinaris per combatre
i reduir les poblacions de processionària a les superfícies de pinar més greument
afectades.
d)La exigència de controlar la creixent propagació de la plaga i dels seus
perniciosos efectes sanitaris i ambientals.
e)La conveniència de limitar l'extensió de la plaga per disminuir les pèrdues econòmiques y la degradació paisatgística que produeix.
f)La necessitat d'assegurar la conservació dels recursos naturals de les
forests i espais naturals afectats.
Vistes les nombroses sol·licituds rebudes a la Conselleria de Medi
Ambient procedents de molt diverses entitats (ajuntaments, associacions de veïnats, propietaris forestals i persones afectades, mitjançant les quals es demandava la urgent intervenció de l'administració forestal per l'aplicació de mesures
de lluita contra la processionària del pi.
Vistes les reunions i converses celebrades amb les entitats i persones afectades a l'efecte d'avaluar els danys provocats per la plaga i les mesures necessàries per procurar el seu control.
Vist l'informe tècnic del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de
17 de setembre del present any, en el qual s'estableix la necessitat i oportunitat
de la present resolució.
Per tot l’exposat, i donant compliment a l'establert a la Llei 43/2002, de
20 de novembre, de sanitat vegetal, amb ús de les facultats que s'atribueixen a
les Comunitats Autònomes, en els seus articles 14, 15 i 18, s'eleva al Conseller
de Medi Ambient la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primera.- Es declara l'existència de plaga de processionària del pi a les
superfícies forestals amb formacions de pinar de les illes de Mallorca i Menorca.
Segona.- Es qualifica d'utilitat pública la lluita contra la plaga de la processionària del pi a les superfícies forestals amb formacions de pinar de les illes
de Mallorca i Menorca.
Tercera.- Les mesures fitosanitàries, contemplades a l’article 18 de la Llei
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que exigeixin l’ús de medis
extraordinaris no assumibles per els particulars podran ésser executades per la
Conselleria de Medi Ambient.
Quarta.- La Direcció General de Biodiversitat establirà la programació i
execució de les actuacions necessàries per l'aplicació i desenvolupament de la
present Resolució.
Palma, 25 de setembre de 2003.
La directora general de Biodiversitat
Juana Xamena Terrasa
Conforme,
El Conseller de Medi Ambient
Jaume Font Barceló

21-10-2003

jançant un acte motivat, els òrgans administratius poden delegar l’exercici de les
seves competències, i conservar-ne la titularitat, en altres òrgans de
l’Administració autonòmica de rang igual o inferior, encara que no siguin jeràrquicament dependents, amb les excepcions que es preveuen en el mateix article
25.3.
L’article 18.4 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, preveu que el conseller pugui delegar,
mitjançant una ordre, les seves funcions en matèria de personal.
L’article 6.6 de la Llei 10/2002, de 23 de desembre, de pressuposts per a
l’any 2003, disposa que l’òrgan competent per a autoritzar i disposar la despesa
ho és també per a dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta despesa, amb excepció del cas previst en la lletra f de l’apartat 2 i, en general, de la
resta dels casos en què la competència per a dictar la resolució esmentada sigui
atribuïda per llei.
A més, disposa que la desconcentració, la delegació o, en general, els
actes pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les competències
esmentades en el paràgraf anterior s’entenen sempre referides a ambdues competències. És a dir, que una vegada delegada la facultat per a resoldre els expedients de subvenció, l’òrgan delegat també podrà autoritzar-ne i disposar-ne la
despesa.
Per això, en ús de les facultats que tenc conferides, dict la següent
ORDRE
Article 1
Queda delegada en el secretari general de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia la competència en matèria de personal prevista en els apartats b, d i e de l’article 18.2 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública.
Article 2
Queda delegada en el secretari general d’aquesta Conselleria la resolució
dels procediments d’ajudes públiques fins a 30.050,60 euros.
Article 3
Queda delegada en el secretari general la firma dels documents comptables d’autorització i disposició de despeses i reconeixement d’obligacions, de
qualsevol programa pressupostari dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en matèria de comerç, promoció industrial, indústria i energia.
Article 4
La delegació de facultats a què fa referència aquesta Ordre s’entén sense
perjudici de les potestats de revocació i avocació del conseller de Comerç,
Indústria i Energia en els documents que consideri oportú.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que estableix aquest Ordre i, en particular:
L’Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 10 de juliol de
2003, sobre la delegació de la signatura dels documents comptables d’autorització i disposició de despeses i reconeixement d’obligacions en el secretari
general, senyor Antonio Murillo Ballestero.
L’Ordre del conseller d’Economia, Comerç i Indústria de 5 de febrer de
2003, de suplència d’alts càrrecs de la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria en cas de vacant, absència o malaltia.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d’octubre de 2003
El conseller de Comerç, Indústria i Energia
José Juan Cardona

—o—
—o—
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 19079
Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 2 d’octubre de 2003, per la qual delega en el secretari general l’exercici
de determinades funcions.
L’article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que, mit-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 18945
Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 07-10-2003, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu del
“Transport de Mercaderies de la CAIB”
Direcció General de Treball i Salut Laboral
Referència:

