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març de 2003, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, reguladora de l’encomana de gestió, el qual disposa que les
activitats de caràcter material, tècnic o de servei dels òrgans de l’Administració
de la comunitat autònoma es poden encomanar a altres òrgans de la mateixa
administració, inclosos altres ens públics que en depenguin, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics apropiats per dur-les a terme
ACORDEN
Primer. En el marc del que disposa l’article 30 de la Llei 3/2003 de març
de 2003, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, s’encomana a TRAGSA l’execució del ‘Servei de recollida de
plàstics generats pel sector primari de Mallorca’.
Segon. Les despeses d’aquest projecte suposen un pressupost total de
41.209,67 euros, IVA inclòs que aniran amb càrrec a la partida pressupostària
20101 G/711 A01/22700/00 dels pressuposts vigents.
Tercer. Aquestes actuacions es duran a terme dins l’exercici pressupostari
2008.
Quart. El pagament l’efectuarà la Conselleria d’Agricultura i Pesca, prèvia presentació de la certificació corresponent dels treballs per part de TRAGSA.
Cinquè. La comprovació, recepció i liquidació dels treballs executats per
TRAGSA es durà a terme d’acord amb els articles 205 i ss. De la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Sisè. La comunicació de l’Administració a TRAGSA de la present encomana suposarà l’ordre per a iniciar l’execució del servei que s’efectuarà sota la
supervisió d’un tècnic designat per a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Setè. Aquesta encomana no suposa, en cap cas, la cessió de la titularitat de
la competència ni dels elements substantius del fet d’exercitar-la.
Vuitè. L’eficàcia de l’encomana de gestió queda condicionada a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Com a prova de conformitat, les dues parts signen aquest document,
Palma, 4 de setembre de 2008
La Consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

La delegada de TRAGSA
Laura de la Campa Valdés
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CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 17111
Ordre de la consellera d’Interior per la qual es modifica l’Ordre
de la consellera de la Funció Pública i Interior per la qual es
deleguen atribucions pròpies de la Conselleria en el secretari
general tècnic, en el director general de Personal i en el director
general d’Interior.
L’Ordre de la consellera de la Funció Pública i Interior per la qual es deleguen competències pròpies de la Conselleria en el secretari general tècnic, en el
director general de Personal i en el director general d’Interior, de 13 de juny de
1997, estableix a l’article 1 que ‘es delega en el secretari general tècnic de la
Conselleria de la Funció Pública i Interior la signatura dels documents comptables i administratius d’autorització i disposició de les despeses i reconeixement
d’obligacions fins a la quantitat de dos milions de pessetes [actualment, dotze
mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims], de tots els programes pressupostaris
de les seccions 16 i 36’.
El Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears fixa les competències en la gestió de les despeses i preveu que la seva autorització i disposició, el reconeixement de les obligacions i la proposta d’ordenació de pagaments corresponen, pel que aquí interessa, als consellers i als presidents de les
entitats autònomes amb relació a les seccions pressupostàries respectives [art.
60, apartats b) i d)].
El 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, desplega aquesta matèria a l’article 15 i preveu
que l’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho serà també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta i que la delegació d’aquestes competències s’entendran sempre referida a ambdues (apartat 11).
L’actual Conselleria d’Interior assumí les competències de l’anterior
Conselleria de Funció Pública i Interior arran de l’Ordre del president de les
Illes Balears, de dia 27 de juliol de 1999, per la qual s’estableix l’estructura del
Govern de les Illes Balears.
Mitjançant la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
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administratives, es creà l’Escola Balear d’Administració Pública com a entitat
autònoma de caràcter administratiu de les que regula l’article 1.a) de la Llei
3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes, empreses públiques i vinculades,
que s’adscriu a la conselleria competent matèria de funció pública (disposició
addicional tercera).
El Decret 105/2004, de 23 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic i l’organització de l’Escola Balear d’Administració Pública, n’hi atorga la
presidència al titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, a
la qual està adscrita (art. 8.1).
La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic considera contractes menors els d’import inferior a 50.000 euros quan es tracti de
contractes d’obres i els d’import inferior a 18.000 euros quan es tracti de la resta
de contractes (art. 122.4).
L’article 25.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que mitjançant un acte motivat, els òrgans administratius poden delegar l’exercici de les
seves competències, conservant-ne la titularitat, en altres òrgans de
l’Administració autonòmica de rang igual o inferior, encara que no siguin jeràrquicament dependents.
Per tot això, es considera convenient que la delegació prevista l’any 1997
s’estengui fins a la quantia que avui en dia abasten els contractes menors, per tal
d’agilitar-ne la tramitació.
En virtut de les consideracions anteriors i atès que pel principi d’inderogabilitat dels reglaments cap acte administratiu, com ara una resolució, els pot
contradir, cal aprovar aquesta ordre.
De conformitat amb el previst a l’article 38.2 de la Llei 4/2001, del
Govern de les Illes Balears, la consellera que subscriu dicta la següent
ORDRE
Es modifica l’article 1 de l’Ordre de la consellera de la Funció Pública i
Interior per la qual es deleguen atribucions pròpies de la Conselleria en el secretari general tècnic, en el director general de Personal i en el director general
d’Interior, que passa a tenir la redacció següent:
‘Es delega en la secretària general de la Conselleria d’Interior la signatura dels documents comptables i administratius d’autorització i disposició de les
despeses i reconeixement d’obligacions fins a la quantitat de cinquanta mil
euros quan es tracti d’expedients d’obres i fins a divuit mil en la resta d’expedients, de tots els programes pressupostaris de les seccions 16, 36 i 78’.
Marratxí, 8 de setembre de 2008
La consellera d’Interior
María Ángeles Leciñena Esteban
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Resolució de la consellera d’Interior de data 8 de setembre per la
qual s’estableix un règim de suplències dels òrgans directius de
la conselleria d’Interior.
Es considera oportú i necessari establir un règim de suplències dels òrgans
directius de la Conselleria d’Interior per la millor operativitat d’aquesta
Conselleria.
Per això, d’acord amb el previst als articles 32 i 33 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears,
RESOLC
Primer. En el cas de vacant, absència o malaltia de qualsevol director/a
general de la Conselleria d’Interior, l’ha de suplir, amb caràcter general, la
secretària general, qui, en aquests casos, ha d’exercir les funcions que per llei o
per delegació tingui atribuïdes el director/a general suplert.
Segon. En els supòsits de vacant, absència o malaltia de la secretària general de la Conselleria d’Interior, l’ha de suplir, en el despatx ordinari i en la tramitació dels actes que són competència pròpia o delegada de la Secretaria
General, i per aquest ordre:
- El director general d’Interior.
- El director general de Funció Pública.
- La directora general d’Emergències.
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes

