BOIB

04-06-2005

Num. 85

CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 9878
Decret 59/2005, de 27 de maig, pel qual es regula el reconeixement de signatura de les autoritats i dels funcionaris de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears que han de tenir
efectes a l’estranger
Amb l’objectiu de facilitar i de simplificar a la ciutadania el procés de
legalització dels documents administratius que han de tenir efectes a l’estranger,
es va aprovar el Decret 101/2002, de 19 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de signatura de les autoritats i del funcionariat de l’Administració autonòmica de les Illes Balears que han de tenir efectes a l’estranger (BOIB núm.
98, de 15 d’agost de 2002).
El reconeixement de signatura de determinats documents es regeix per la
normativa pròpia —com és el cas dels títols acadèmics— per la qual cosa l’àmbit d’aquesta norma fa referència només als documents que no es regeixen per
una normativa específica i el reconeixement de signatura dels quals és necessari perquè puguin tenir efectes a l’estranger.
Mitjançant el Decret 101/2002 el reconeixement de signatura s’assignà a
un sol òrgan, la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears.
La Secretaria General de la Conselleria de Relacions Institucionals és l’òrgan que ha assumit la funció de reconeixement de signatura de la Secretaria
General Tècnica de l’extingida Conselleria de Presidència; per tant, correspon a
la persona titular de la Secretaria General exercir aquesta funció. En aquests
moments es considera convenient dotar de major claredat l’assignació de l’òrgan competent per al reconeixement de signatura, amb l’actualització de la
denominació segons el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma, així com l’establiment de la
suplència en l’exercici de la funció de reconeixement de signatura. Així doncs,
en el cas d’absència de la persona titular de la Secretaria General, l’exercici d’aquesta funció queda atribuït a la persona titular de la Direcció General de
Relacions Institucionals, de conformitat amb l’article 33 de la Llei 3/2003, de
26 de març i amb l’Ordre de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals de 28 de gener de 2004 de suplència d’alts càrrecs de la
Conselleria de Relacions Institucionals en els supòsits d’absència, malaltia o
vacant (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 19, de 7 de
juliol de 2004).
Per tot això, a proposta de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 27 de
maig de 2005

del segell de la Conselleria de Relacions Institucionals, la data, el càrrec, el nom
i els llinatges de la persona que en fa el reconeixement.
Article 5
Col·laboració administrativa
Els òrgans administratius de l’Administració autonòmica de les Illes
Balears que emeten documents que han de tenir efectes a l’estranger han de
dipositar a la Secretaria General de la Conselleria de Relacions Institucionals els
facsímils de les signatures de les autoritats i dels funcionaris corresponents, als
efectes d’acreditar-ne degudament la veracitat i per legalitzar-les posteriorment
en els documents que calgui.
Disposició final primera
Es faculta la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals per
dictar totes les disposicions necessàries per desplegar i executar aquest Decret.
Disposició final segona
L’òrgan responsable del reconeixement de signatura ha de trametre al
Ministeri d’Afers Estrangers els facsímils de les signatures de la persona titular
de la Secretaria General i de la persona titular de la Direcció General de
Relacions Institucionals.
Disposició final tercera
Es deroga el Decret 101/2002, de 19 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de firmes de les autoritats i dels funcionaris de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que han de tenir efectes a l’estranger.
Disposició final quarta
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 de maig de 2005
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La vicepresidenta i consellera
de Relacions Institucionals
M. Rosa Estaràs Ferragut

DECRET
Article 1
Objecte
1. Aquest Decret té per objecte regular la forma de reconeixement de signatura de les autoritats i del funcionariat de l’Administració autonòmica de les
Illes Balears en documents administratius que han de tenir efectes a l’estranger,
i també designar l’òrgan responsable d’aquest reconeixement.
2. Els documents administratius als quals fa referència l’apartat anterior
són els emesos per òrgans de l’Administració autonòmica de les Illes Balears o
per alguna entitat pública dependent el reconeixement de signatura dels quals no
es regeix per cap normativa específica pròpia.
Article 2
Definició
Als efectes d’aquest Decret, s’entén per reconeixement de signatura la
diligència mitjançant la qual l’autoritat que té atribuïda la competència declara
l’autenticitat de la signatura d’un document administratiu emès per algun òrgan
de l’Administració autonòmica o per alguna entitat pública dependent.
Article 3
Òrgan responsable
El reconeixement de signatura correspon a la persona titular de la
Secretaria General de la Conselleria de Relacions Institucionals del Govern de
les Illes Balears, i, en absència, vacant o malaltia d’aquesta, a la persona titular
de la Direcció General de Relacions Institucionals de la mateixa Conselleria.
Article 4
Forma de reconeixement
1. El reconeixement de signatura a què fa referència aquest Decret s’ha de
fer incloent en el document una diligència amb el tenor següent: ‘Diligència de
reconeixement de signatura’, que ha d’anar seguida de la fórmula següent:
‘D’acord amb les dades que em consten, la signatura precedent correspon a…
(nom, llinatges i càrrec que figuren en el document).’
2. La diligència assenyalada en l’apartat anterior ha d’anar acompanyada
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Num. 9887
Decret 62/2005, de 27 de maig, de modificació del Decret
37/2005, de 15 d’abril, de creació de la Comissió de la
Vinicultura de la comunitat autònoma
Mitjançant el Decret 37/2005, de 15 d’abril es va crear la Comissió de la
Vinicultura de les Illes Balears, integrada per representants de les administracions territorials competents de les Illes Balears i d’altres institucions, entitats i
empreses que operen en aquest sector. Atès que el Consell Insular de Mallorca
desenvolupa una tasca activa en el foment de la indústria vinícola resulta recomanable la incorporació d’un representant d’aquest organisme en el si de la
Comissió.
En conseqüència, a proposta de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals, i prèvia deliberació del Consell de Govern en sessió de dia 27 de
maig de 2005
DECRET
Article 1
Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 del Decret 37/2005, de 15 d’abril,
que queda redactat de la manera següent:
‘2. Les administracions dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa i Formentera:
a) un representant del Consell Insular de Mallorca
b) un representant del Consell Insular de Menorca
c) un representant del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.’
Article 2
Es modifica l’article 8 del Decret 37/2005, de 15 d’abril, que queda redactat així:
‘ El president de la Comissió pot convidar a formar part del treballs d’aquesta a altres institucions i administracions no representades en l’esmentada

