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L’article 31 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 els
titulars dels òrgans administratius poden delegar, en matèries de la seva competència atribuïda per qualsevol títol, la firma de les resolucions i dels actes administratius en els titulars dels òrgans o de les unitats administratives dependents,
llevat dels supòsits indelegables que estableix aquesta llei.
3. L’article 42.c) de la Llei 3/2003 estableix que els actes dictats pels consellers adopten la forma de resolució. A més, l’article 39.1 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, estableix que les disposicions generals adopten la forma d’ordre si són aprovades pels consellers.
Per tant, el nou règim de delegació de signatura s’ha d’establir mitjançant
Resolució, atès que es tracta d’un acte administratiu relatiu a l’organització de
la Conselleria que no té cap contingut normatiu.
Per tot això, d’acord amb les atribucions que tenc conferides per l’article
11 de la Llei 3/2003 i l’article 2.8 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Delegar en la secretària o el secretari general de la Conselleria
d’Educació i Cultura la signatura dels actes administratius i dels documents
comptables i administratius següents:
a) Els documents comptables i administratius d’autorització i de disposició de despeses, de reconeixement d’obligacions i de proposta de pagaments
relatius a qualsevol secció pressupostària i programa assignats a la Conselleria,
com també tots els documents justificatius corresponents.
b) Els actes administratius i els documents comptables i administratius
relatius a propostes de modificacions de crèdit, sense limitació de quantia.
c) Els acords d’aprovació dels projectes d’inversió.
2. Aquesta Resolució substitueix a tots els efectes la delegació de firma
prevista en l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2000,
publicada en el BOIB núm. 69, de 3 de juny de 2000.
3. Aquesta Resolució tendrà efectes a partir de l’endemà de la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de desembre de 2009

21-12-2009

9

en depenen.
D’acord amb l’anterior, mitjançant Resolució de la consellera d’Educació
i Cultura de 2 de juny de 2008 es varen delegar competències de direcció i coordinació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria i de gestió de personal docent en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 85, de 19 de
juny de 2008). Ara bé, no es varen delegar totes les competències atribuïdes per
la Resolució de la consellera d’Interior de 10 d’abril de 2008.
Per motius d’eficàcia i racionalitat en la distribució de la càrrega de la
feina dins de la Conselleria d’Educació i Cultura, així com per agilitar la tramitació dels procediments per a una major eficiència, es considera convenient
completar les esmentades delegacions de competències en el director general de
Personal Docent mitjançant una nova resolució que completi la de dia 2 de juny
de 2008.
Aquesta nova resolució substituirà la de dia 2 de juny de 2008, per a una
major eficiència de la tramitació dels procediments, per tal de tenir agrupades
totes les delegacions de competències en la Direcció General de Personal
Docent en un únic document.
3. Per tot això, d’acord amb les atribucions que tenc conferides per l’article 11 de la Llei 3/2003 i l’article 2.8 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Delegar en el director o la directora general de Personal Docent l’exercici de les competències administratives, incloent-li la signatura, de les resolucions derivades dels expedients administratius en matèria de gestió de personal
docent que s’enumeren a continuació:
a) Convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases,
els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de
selecció.
b) Convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de
feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.
c) Resoldre les comissions de servei per ocupar llocs de feina docent.
d) Nomenar el personal docent de caràcter interí.

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

e) Formalitzar els contractes de treball del personal docent quan no tenguin caràcter permanent.

—o—

f) Resoldre la concessió o denegació de les ajudes sol·licitades en virtut
del que disposa el Decret 128/2002, que regula el sistema de prestacions d’acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears.

Num. 27833
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de desembre
de 2009 de delegació de determinades competències en matèria
de gestió de personal en el director o la directora general de
Personal Docent
Antecedents
1. 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 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.
En aquest sentit, l’article 7.2 de la Llei 3/2007 disposa que el conseller o
la consellera competent en matèria de funció pública, en els termes que estableix
la normativa vigent, pot delegar les competències que li atribueix aquesta Llei
en els consellers o les conselleres i en els presidents o les presidentes de les entitats autònomes que en depenen.
La consellera d’Interior va dictar una Resolució dia 10 d’abril de 2008
(BOIB núm. 59, d’1 de maig) per la qual es deleguen en els i les titulars de les
conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma, quant al personal
adscrit a cada una, l’exercici de determinades competències administratives en
matèria de gestió de personal. Aquesta Resolució va ser modificada mitjançant
una Resolució de la consellera d’Interior de 20 de març de 2009, publicada en
el BOIB núm. 46, de 31 de març de 2009.
2. L’article 7.2 de la Llei 3/2007 abans esmentat permet que els òrgans que
exerceixen aquestes competències per delegació puguin, al seu torn, delegar-les
en òrgans dependents jeràrquicament i en òrgans de les entitats autònomes que

2. Delegar en el director o la directora general de Personal Docent l’exercici de la competència de direcció següent:
a) Dirigir i coordinar l’actuació dels titulars dels òrgans directius de la
Conselleria, d’acord amb les seves respectives competències, necessària per
poder planificar l’inici de cada curs escolar.
3. Delegar en el director o la directora general de Personal Docent les
competències delegades per Resolució de la consellera d’Interior de 10 d’abril
de 2008 que s’enumeren a continuació:
a) Declarar les situacions administratives dels funcionaris docents, llevat
de la suspensió ferma.
b) Reconèixer el temps de serveis previs dels funcionaris docents.
c) Reconèixer els triennis i els sexennis del personal docent.
d) Tramitar i formalitzar els contractes de feina del personal docent en els
casos en què, segons la disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, no té atribuïda aquesta competència.
e) Iniciar els expedients disciplinaris incoats a personal docent per faltes
greus o molt greus, i resoldre’ls excepte quan impliquen separació de servei.
f) Tramitar i resoldre les sol·licituds de compatibilitat del personal docent.
g) Declarar la jubilació forçosa, voluntària i per incapacitat permanent del
personal docent.
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4. La delegació de facultats a què es refereix aquesta Resolució no altera
la competència de l’òrgan delegant i s’entén sense perjudici de les potestats de
revocació i advocació del conseller d’Educació i Cultura, pel que fa al coneixement o resolució d’aquells assumptes o procediments en què ho consideri oportú i sempre d’acord amb el que preveuen els articles 25 i 28 de la Llei 3/2003,
de 26 de març.
5. Aquesta Resolució substitueix a tots els efectes la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de juny de 2008 per la qual es varen delegar
competències de direcció i coordinació dels titulars dels òrgans directius de la
Conselleria i de gestió de personal docent en el director general de Personal
Docent.
6. Aquesta Resolució tendrà efectes a partir de l’endemà de la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

—o—
Num. 27854
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de desembre de 2009 per la qual es modifica la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura per la qual es fa pública la convocatòria
d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l’alumnat
de centres docents de les terres de parla catalana, durant el curs
escolar 2009-2010
Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 27 d’octubre de 2009 (BOIB núm. 162, de 5 de novembre), es va publicar la convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics per a intercanvis escolars amb l’alumnat de centres docents de les terres
de parla catalana, durant el curs escolar 2009-2010
L’article 56 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 la
rectificació d’errors materials i de fet en actes i disposicions administratives
correspon a l’òrgan que hagi dictat l’acte o disposició.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ

Primer. Modificar el segon paràgraf de l’apartat 6.1 («Sol·licituds, documentació i terminis») de la Resolució indicada, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 26
de febrer de 2010.
Segon. Ordenar la publicació de la present Resolució en el BOIB.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els
articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 9 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs i Ferrà

—o—
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 27773
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 15 de desembre
de 2009 per la qual es creen i modifiquen fitxers que contenen
dades de caràcter personal del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
El Decret 64/2005, de 10 de juny, disposa la creació del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i la defineix com una empresa pública
amb naturalesa d’entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar, que ha de sotmetre la seva actuació a l’ordenament jurídic privat sense perjudici de la submissió al dret administratiu i adscrita a la conselleria competent en matèria d’agricultura i pesca.
Per això, com a conseqüència de l’objecte propi del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i en compliment del que preveu la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquesta empresa queda sotmesa al compliment de l’obligació de garantir el
tractament adequat de les dades de caràcter personal, respectant les llibertats
públiques i els drets a l’honor i a la intimitat personal i familiar, fet que va motivar la publicació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’11 de
setembre de 2007 de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i adaptació dels fitxers existents a la normativa vigent.
Addicionalment, el marc legislatiu introduït pel Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei
orgànica esmentada, ha implicat canvis substancials, a més del que s’han produït en l’àmbit operatiu i organitzatiu de l’entitat, fets que repercuteixen en el
tractament dels fitxers amb dades de caràcter personal.
Per tot això, d’una banda, cal modificar fitxers ja creats mitjançant l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca d’11 de setembre de 2007, inscrits davant
l’Agència de Protecció de Dades, la titularitat dels quals correspon al Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i d’altra banda, cal donar d’alta nous fitxers a fi de complir la normativa vigent i la realitat funcional.
Així mateix, l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
estableix que la creació, la modificació i la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent, aspectes
que igualment regulen els articles 53 i 54 del Reglament que la desplega.
L’article 1 del Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la creació, la modificació i la supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma, estableix que aquestes disposicions han d’adoptar la forma d’ordre dictada per la persona titular de la conselleria corresponent del Govern de les Illes Balears respectiva, respectant el termini que fixa la normativa bàsica estatal sobre la matèria.
Atès que el FOGAIBA és una entitat de dret públic dependent de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, pertoca que l’Ordre esmentada sigui dictada
per la titular d’aquesta Conselleria.
En virtut d’això, dict la següent
ORDRE
Article 1
Creació de fitxers amb dades de caràcter personal
Es creen els nous fitxers de dades de caràcter personal del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, en l’exercici de les competències que li són pròpies i que figuren a l’annex I d’aquesta Ordre, en els termes i
les condicions que fixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament que la desplega i el Decret
90/2006, de 20 d’octubre, que regula aquests aspectes en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Modificació de fitxers amb dades de caràcter personal
1. Es modifiquen parcialment els fitxers de caràcter personal creats mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’11 de setembre de 2007
de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i prevists en l’annex I, d’acord amb les indicacions següents:
a) Es modifiquen els apartats c, d i h dels fitxers números 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 i 13.
b) Es modifica l’apartat h del fitxer número 10.

