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Comissió esmentada, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 26,
de 18 de febrer.
Posteriorment, va canviar la persona titular de la Intervenció General de
la Comunitat Autònoma mitjançant el Decret 40/2012, d’11 de maig, pel qual es
nomenà el senyor Antonio F. Valdevieso Amengual interventor general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, en la sessió de 13 de juliol de 2012
adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Nomenar representant de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per formar part de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre
l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el senyor Antonio F.
Valdevieso Amengual, interventor general de la Comunitat Autònoma, en substitució de la senyora Maria Marquès Caldentey.
Segon. Notificar aquest Acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 13 de juliol de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
Num. 14500
Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2012 de rectificació d’un error material del Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de
mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, i altres activitats
S’ha observat un error material en el Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de
mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, i
altres activitats, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 90, de
21 de juny.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix
que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. D’altra banda, 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, també estableix que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l’òrgan que
hagi dictat l’acte o la disposició.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, en la sessió de 13 de juliol de 2012,
adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Rectificar un error material del Decret llei 7/2012, de 15 de juny,
de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia,
i altres activitats, en els termes següents:
- En l’article 10, on diu:
2. La presentació d’aquesta documentació habilita el titular per exercir
l’activitat corresponent, el qual ha de garantir que l’activitat no vulnera l’ordenament urbanístic ni la resta de la normativa aplicable.
- Ha de dir:
2. La presentació d’aquesta documentació habilita el titular per exercir
l’activitat corresponent, la qual ha de garantir que l’activitat no vulnera l’ordenament urbanístic ni la resta de normativa aplicable.
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer. Disposar que aquest Acord produeixi efectes el mateix dia de l’entrada en vigor del Decret llei 7/2012.

19-07-2012
Palma, 13 de juliol de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 14497
Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2012 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2011 de
creació del Fòrum Balears Competitiva
El Fòrum Balears Competitiva es va crear mitjançant l’Acord del Consell
de Govern de 7 d’octubre de 2011 com un òrgan col·legiat de l’Administració
de la Comunitat Autònoma, de caràcter participatiu i consultiu, amb l’objectiu
de promoure el debat i la recerca d’actuacions per a la recuperació econòmica
de les Illes Balears, el creixement del teixit productiu i la recuperació de llocs
de treball i, en conseqüència, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de
les Illes Balears.
Per assolir els objectius fixats, la composició del Fòrum Balears
Competitiva es va determinar tractant de trobar un equilibri entre la idoneïtat i
la suficiència dels seus membres i l’operativitat funcional del mateix òrgan. En
aquest sentit, cal recordar que la disposició tercera de l’Acord del Consell de
Govern de 7 d’octubre de 2011, posteriorment modificada per l’Acord del
Consell de Govern de 27 de gener de 2012, establia la composició del Fòrum
Balears Competitiva, mitjançant la presència de representants de diverses administracions, institucions, organitzacions i sectors relacionats amb l’àmbit material de les qüestions que es preveien tractar en el si d’aquest òrgan i que, per tant,
es va considerar que més aportacions podrien fer en el marc del Fòrum. No obstant això, d’altra banda, es va veure també la conveniència de crear un òrgan de
composició reduïda, atesa l’experiència d’altres iniciatives similars en les quals
el sobredimensionament de la composició dels instruments de participació creats finalment va dificultar la seva operativitat funcional.
Una vegada s’ha posat en funcionament el Fòrum Balears Competitiva,
mitjançant la celebració de la seva sessió constitutiva, i també de les sessions de
treball que han tingut lloc en el seu si, s’ha vist que, amb la convicció que els
treballadors són una peça clau per millorar la competitivitat i assolir la recuperació econòmica, la representació d’aquest sector, només a través de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de les Illes Balears, és insuficient per considerar en el marc del Fòrum degudament representats els interessos socials i econòmics que defensen i promouen els sindicats.
Per això, i amb la premissa que el Fòrum Balears Competitiva sigui un
instrument que organitzativament ha de respondre als principis d’idoneïtat i
suficiència, però també al d’operativitat funcional, s’ha vist pertinent incloure
com a membre del Fòrum l’organització sindical Unió Sindical Obrera de les
Illes Balears (USO-IB), atès que es tracta de la tercera força sindical en el territori balear que compta a més amb la representació majoritària en determinades
activitats econòmiques desenvolupades a les Illes Balears.
D’altra banda, atès l’interès mostrat per determinades institucions, organitzacions i sectors de formar part del Fòrum, s’ha considerat adequat autoritzar
el president del Fòrum Balears Competitiva a convidar a assistir a les sessions
del Fòrum corresponents les persones, les entitats, les organitzacions o les institucions que consideri adients atesa la seva experiència, els coneixements i els
interessos que representen, com també l’objecte que s’hagi de tractar en les sessions convocades.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Presidència,
en la sessió de 13 de juliol de 2012 adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Incloure, en la disposició de funcionament tercera, apartat 1, de
l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2011 pel qual es
crea el Fòrum Balears Competitiva la previsió següent:
q) El secretari general de la Unió Sindical Obrera de les Illes Balears
(USO-IB).
Segon. Afegir un apartat 5 a la disposició de funcionament cinquena de
l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2011 pel qual es
crea el Fòrum Balears Competitiva:
5. El president del Fòrum podrà convidar-hi els experts, les organitzacions o les entitats representatives d’interessos, amb la convocatòria prèvia.
Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
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Palma, 13 de juliol de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

3.El servei jurídic de l’IB-Jove, una vegada revisat l’expedient i esmenada la manca de documentació, ha emès l’informe previ preceptiu a la resolució.
Fonaments de dret

—o—
1.Els articles 37, 38, 39 i 40 de la Llei integral de Joventut, Llei 10/2006,
de 26 de juliol, que regulen els Serveis d’Informació Jove.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS
Num. 14388
Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut de
27 de juny de 2012 per la qual es publiquen els convenis de
col·laboració que ha subscrit aquesta entitat durant el primer
quadrimestre de l’exercici 2012
L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i
del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 de abril), estableix que
els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i
setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits el
quadrimestre anterior, tant si són amb una administració pública com amb una
entitat privada.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Únic

2.Decret 35/1999, de 9 d’abril, pel qual es regula la Xarxa Balear de
Serveis d’Informació Jove i el cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació
Jove. En concret l’article 9, prescriu les obligacions dels punts d’Informació
Jove.
3.Decret 32/2006, de 31 de març pel qual es regula l’Institut Balear de la
Joventut estableix a l’article 12 les funcions de la direcció de l’IB-Jove.
4.Decret 123/2010, de 17 de desembre, de modificació del Decret
32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut.
5.Decret 71/2011, de 22 de juny, pel qual es nomena a Isabel Cerdà
Moragues, directora general de Joventut.
6.L’art. 2 i següents de l’Ordre de la consellera de Presidència de 2 de juny
de 1999, per la qual es determina la documentació preceptiva per a la concessió
de l’autorització d’integració del serveis d’Informació Jove a la Xarxa Balear
d’Informació Jove i la inscripció en el Cens que els és propi.
7.Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut, per la qual
es nomena a Maria José Frau Marí, directora de l’IB-Jove.

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els següents convenis de
col·laboració que ha subscrit l’Institut Balear de la Joventut al llarg del primer
quadrimestre de l’any 2012.
1. Conveni de col·laboració entre l’IB-Jove i el Club Deportivo Atlético
Baleares per a incentivar la realització d’activitats esportives i els hàbits saludables entre el col·lectiu jove del Carnet Jove.
2. Conveni de col·laboració entre l’IB-Jove i el CD Manacor per a incentivar la realització d’activitats esportives i els hàbits saludables entre el col·lectiu jove del Carnet Jove.
3. Conveni de col·laboració entre l’IB-Jove i el RCD Mallorca per a
incentivar la realització d’activitats esportives i els hàbits saludables entre el
col·lectiu jove del Carnet Jove.
4. Conveni de col·laboració entre l’IB-Jove i el Consell Insular d’Eivissa
per a l’emissió de carnets de la Red Española de Albergues Juveniles, ISIC,
Teacher, Go 25 i el Carnet Jove de les Illes Balears.

Proposta de resolució
Propòs a la directora general de Cultura i Joventut de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats que dicti una resolució en els termes
següents:
1.Aprovar el canvi de categoria sol·licitat pel Centre de Informació Jove
d’Inca a Punt d’Informació Jove de la Xarxa Balear d’Informació Jove.
2.Ordenar la inscripció en el Cens de Serveis d’Informació Jove, del Punt
d’Informació Juvenil, i cancel·lar l’anterior inscripció com a Centre
d’Informació Jove, d’acord amb els articles 2, 3 i 7 de l’Ordre de la Consellera
de Presidència de 2 de juny de 1999.
3.Informar l’entitat sol·licitant de les obligacions previstes pels punts
d’Informació Jove, segons l’article 9 del Decret 35/1999, de 9 d’abril.
4.Notificar aquesta resolució a l’entitat sol·licitant.

Palma, 27 de juny de 2012
La presidenta de l’IB-Jove
Isabel Cerdà Moragues

—o—
Num. 14389
Proposta de resolució de la directora de l’IB-Jove i resolució de
la directora general de Cultura i Joventut de 3 de juliol de 2012
per la qual s’autoritza el canvi de categoria del Centre
d’Informació Jove d’Inca a Punt d’Informació Jove d’acord
amb la classificació de la Xarxa Balear d’Informació Jove
Fets

5.Aquesta resolució serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es
pot interposar recurs d’alçada davant el Conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà d’haver-ne
rebut la notificació, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 3 de juliol de 2012

1.El dia 23 de maig l’Institut Balear de la Joventut va rebre una sol·licitud
de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant la qual es demanava el canvi de categoria
del seu servei d’Informació Jove ubicat al Casal de Joves Sa Fàbrica.
Aquest canvi de categoria, implica canviar la denominació actual del
Centre d’Informació Jove, per la de Punt d’Informació Jove segons la Xarxa
Balear d’Informació Jove.

La directora de l’Institut Balear de la Joventut
María José Frau Marí

2.El Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut, en data
27 de juny ha emès l’informe previ favorable, tal com preveu l’Ordre de la
Consellera de Presidència de 2 de juny de 1999.

—o—

Conforme amb la proposta. En dict resolució.
La directora general de Cultura i Joventut
Isabel Cerdà Moragues

