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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 3768
Decret 11/2012, de 17 de febrer, de modificació del Decret
126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la Comissió
Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el
manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació

28-02-2012

a la darrera reestructuració orgànica del Govern de les Illes Balears aprovada pel
Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es
determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pel Decret 12/2011, de 18 de
juny, 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, d’acord amb la redacció que en fa el
Decret 23/2011.
Per tot això, a proposta del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 17 de febrer de 2012,
DECRET

En virtut de l’article 30.44 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té atribuïda la competència exclusiva en matèria d’investigació, innovació i desenvolupament científic i tècnic, que
comprèn, entre d’altres, el foment i el desenvolupament de les tecnologies per a
la societat de la informació.
D’acord amb el Decret 12/2011, de 18 de juny, 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, segons la redacció que en fa el Decret 23/2011, de 5 d’agost, la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, mitjançant
la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, té atribuïda la
competència, entre d’altres, en matèria de recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les entitats autònomes.
El Decret 126/2010, de 23 de desembre, té per objecte regular la Comissió
Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions.
L’article 4.1 del Decret esmentat estableix que la Comissió Superior de
Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions té com a funció informar, amb caràcter previ i preceptiu, sobre tots els projectes en matèria de sistemes d’informació, per tal de garantir-ne la conformitat amb les normes i els criteris d’homologació prèviament definits per la Direcció General de Tecnologia
i Comunicacions, en els casos en què, per raó de la naturalesa o quantia dels projectes, aquests hagin de ser elevats a l’aprovació o sotmesos a l’autorització prèvia del Consell de Govern.
Aquest article es redactà amb l’esperit que la Comissió Superior de
Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions informàs, amb caràcter
previ i preceptiu, sobre tots els expedients de despesa la quantia dels quals fos
superior a 500.000 €, que és la quantia que, amb caràcter general, requereix
l’autorització prèvia del Consell de Govern, segons l’article 15.2 del Decret
75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
No obstant això, no es va tenir en compte el que disposa l’apartat 3 del
mateix article 15 del Decret 75/2004, que estableix que aquesta autorització prèvia no és exigible, entre d’altres, en el supòsit de les operacions relatives a les
seccions pressupostàries 31, 32 i 34, que corresponen al conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, el qual ha d’exercir totes les competències
administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes
de les seccions esmentades, com ara aprovació dels plecs, adjudicacions de contractes, modificacions d’aquests contractes i execució dels projectes europeus
que afectin diverses conselleries.
En conseqüència, és procedent modificar el Decret 126/2010 en el sentit
d’establir l’obligatorietat que la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en
Tecnologia i Comunicacions emeti un informe previ i preceptiu sobre tots els
projectes en matèria de sistemes d’informació (equipaments, comunicacions,
aplicacions, programes informàtics, etc.), per tal de garantir-ne la conformitat
amb les normes i els criteris d’homologació prèviament definits en els casos en
què la quantia dels projectes sigui superior a cinc-cents mil euros (500.000 €),
independentment de la secció pressupostària a la qual s’imputin o del fet de
requerir o no l’aprovació o l’autorització prèvia del Consell de Govern.
Així mateix, s’aprofita aquesta modificació per adaptar la composició de
la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions

Article primer
Modificació de l’article 3 del Decret 126/2010
L’article 3 del Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la
Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions i
l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el manteniment de béns i serveis dels
sistemes d’informació, queda modificat de la manera següent:
Article 3
Composició
1. El president de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en
Tecnologia i Comunicacions és el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, que pot delegar el càrrec en qualsevol altra persona.
2. Els vocals de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en
Tecnologia i Comunicacions són els següents:
a) La secretària general de la Conselleria de Presidència, que actua com
a secretària de la Comissió.
b) La secretària general de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació.
c) El director general de d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.
d) Una persona en representació del promotor del projecte que ha de ser
objecte d’informe.
En el cas que el promotor del projecte sigui una conselleria, ha d’actuar
com a representant el secretari o secretària general d’aquesta, que pot ser substituït pel director o directora general competent per raó de la matèria o per un
tècnic o tècnica de la conselleria.
En el cas que el promotor del projecte sigui el Servei de Salut de les Illes
Balears o un organisme autònom, ha d’actuar com a representant el director o
directora gerent o càrrec assimilat del Servei de Salut de les Illes Balears o de
l’organisme autònom corresponent, que pot ser substituït per un tècnic o tècnica de l’entitat.
Article segon
Modificació de l’article 4.1 del Decret 126/2010
L’apartat 1 de l’article 4 del Decret 126/2010 queda modificat de la manera següent:
1. La Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions té com a funció informar, amb caràcter previ i preceptiu, sobre
tots els projectes en matèria de sistemes d’informació (equipaments, comunicacions, aplicacions, programes informàtics, etc.), per tal de garantir-ne la conformitat amb les normes i els criteris d’homologació prèviament definits per la
Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, en els casos en
què la quantia dels projectes sigui superior a cinc-cents mil euros (500.000 €),
independentment de la secció pressupostària a la qual s’imputin o del fet de
requerir o no l’aprovació o l’autorització prèvia del Consell de Govern.
Disposició addicional única
Les referències a la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions que
consten en el Decret 126/2010 i en la resta de la normativa vigent s’han d’en-
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tendre fetes a la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.
Disposició final única
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Num. 3619
Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 20 de
febrer de 2012, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’accés a la
subescala de secretaria, categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.

Palma, 17 de febrer de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 3770
Decret 13/2012, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Decret
12/2007, de 23 de febrer, d’aprovació dels Estatuts del Consorci
de Transports de Mallorca
Mitjançant la Llei 8/2006, de 14 de juny, es va crear el Consorci de
Transports de Mallorca (en endavant, CTM) i mitjançant el Decret 12/2007, de
23 de febrer, se n’aprovaren els Estatuts amb l’objecte de regular-ne el desenvolupament, l’organització, i el règim jurídic i econòmic.
El 19 de desembre de 2011, el Consell d’Administració del CTM va aprovar per unanimitat la modificació del Decret 12/2007, de 23 de febrer, d’aprovació dels Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca, perquè hi consti el
canvi de domicili.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern, en sessió de 24de febrer
de 2012,

Fets
1.El conseller d’Administracions Públiques convocà proves selectives per
a l’accés a la subescala de secretaria, categoria d’entrada, de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, mitjançant la Resolució de 4 de novembre de 2011 (BOIB núm. 172, de 17 de novembre).
2.Mitjançant una Resolució del 19 de gener de 2012 (BOIB núm. 12, de
26 de gener), el conseller d’Administracions Públiques va aprovar la corresponent llista provisional de persones admeses i excloses, i va establir un termini de
deu dies hàbils perquè les persones omeses o excloses poguessin esmenar els
defectes o aportar el document que fos preceptiu i que haguessin motivat l’omissió o l’exclusió. El termini d’esmena va acabar el 7 de febrer de 2012.
3.D’acord amb el que disposa la base 4.5 de la convocatòria d’aquestes
proves selectives, correspon al conseller competent dictar una resolució per la
qual s’aprovi la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés
selectiu.
4.En la tramitació d’aquest expedient s’han seguit tots els tràmits exigits
per la legislació vigent tal com s’acredita a l’informe favorable de 17 de febrer
de 2012 emès pel Servei de Corporacions Locals.
5.La directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis ha emès la proposta de resolució de 17 de febrer de 2012
en els termes que s’aproven en aquesta resolució.
Per tot això, dict la següent
Resolució

DECRET
Article únic
Es modifica l’article 4 del Decret 12/2007, de 23 de febrer, d’aprovació
dels Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca, que queda redactat de la
manera següent:
Article 4
Domicili
El CTM té el domicili al carrer d’Eusebi Estada, 28, de Palma.

1.Aprovar la llista definitiva de persones admeses i la d’excloses, amb
expressió de la causa de l’exclusió (annex 1).
2.Publicar l’annex 1 amb les dues llistes, la de persones admeses i la d’excloses, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d’anuncis de la
Conselleria d’Administracions Públiques i en la pàgina d’Internet http://cedomu.caib.es.
3.Indicar que les llistes certificades completes de persones admeses i
excloses estaran exposades al públic a la seu de la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria
d’Administracions Públiques (Carrer de Francesc Salvà i Pizà, s/n – Es pont
d’Inca - Marratxí ).

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior
que s’oposin a aquest Decret.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de febrer de 2012
EL PRESIDENT
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

—o—

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de la
Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 20 de febrer de 2012
El conseller
José Simón Gornés Hachero

