
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Num. 15542

Correcció d’errades de la versió castellana de la certificació de la
Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis
per a la transposició a les Illes Balears de la directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del
Consell, relativa als serveis en el mercat interior

A la versió castellana de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modifi-
cació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa
als serveis en el mercat interior (BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010,
pàgina 59), a la disposició transitòria primera, apartat 3.2, s’ha d’introduir la
paraula ‘otras’ abans de ‘actividades no permanentes’, i ha de dir ‘El procedi-
mento para la autorización de las otras actividades no permanentes (…)’.

A la seu del Parlament, 12 de juliol de 2011

El president del Parlament de les Illes Balears
Pere Rotger i Llabrés

— o —

3.- D'altres disposicions

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 15355
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació d’11 de juliol de 2011 de nomenament de personal
eventual

L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de tre-
ball considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers, no reservats a personal funcionari de carrera, i que el president i els
consellers nomenen lliurement el seu personal eventual. Aquests nomenaments
s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Decret 107/1995, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
d’aplicació al personal eventual, determina que el conseller competent en matè-
ria de funció pública ha de dur a terme els tràmits i les gestions necessàries per
elaborar la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de
l’Administració de la Comunitat Autònoma perquè el Consell de Govern l’a-
provi posteriorment.

En la relació de llocs de treball de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent al personal eventual, actualment
vigent, hi consta un lloc de treball d’adjunt/a de Comunicació, adscrit a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Nomenar la senyora Catalina Cunill Vives, amb DNI núm. 43 052 850
R, personal eventual de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb efectes de dia 11 de juliol de 2011, en el lloc de
treball d’adjunta de Comunicació, amb unes retribucions anuals de 22.435,20 €.

2. Als efectes de dietes i d’indemnitzacions per raó de servei, aplicar el
que disposen el Decret 54/2002, de 12 d’abril, o la norma que el substitueixi, i
l’article 10.1 de la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Reconèixer, així mateix, el dret a la percepció de la retribució corres-
ponent als triennis o a l’antiguitat que la senyora Catalina Cunill Vives acrediti

a les diferents administracions públiques.

4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Palma, 11 de juliol de 2011
El vicepresident econòmic,de Promoció Empresarial i d’Ocupació

José Ignacio Aguiló Fuster

— o —

Num. 15588
Resolució del director general d’Indústria i Energia de 30 de
juny de 2011 per la qual s’accepta la sol·licitud de baixa del labo-
ratori autoritzat amb codi B-9 per a l’assaig i la contrastació de
garantia d’objectes fabricats amb metalls preciosos 

Fets

1. Mitjançant la Resolució del director general d’Indústria de 3 de desem-
bre de 1993 es va autoritzar l’entitat Laboratori de Petita i Mitjana Empresa
d’Eivissa i Formentera, PIMEEF, amb NIF G-07103880, per a l’assaig i la con-
trastació de garantia d’objectes fabricats amb metalls preciosos.

2. En data 27 d’abril de 2011, el senyor Andrés Estarellas, cap de labora-
tori de PIMEEF, va presentar una sol·licitud de baixa de l’autorització (núm. de
registre d’entrada 24651/2011).

3. Aquest escrit s’ha d’interpretar com una sol·licitud de renúncia i s’en-
tén que PIMEEF desitja finalitzar la seva activitat com a laboratori autoritzat.

4. En data 6 de juny de 2011, la secció de la Direcció General d’Indústria
competent en la matèria va emetre un informe favorable sobre l’acceptació de
la renúncia.

Fonaments de dret

1. L’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú indica que
‘Tota persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no esti-
gui prohibit per l’ordenament jurídic, pot renunciar als seus drets’.

2. Igualment, l’article 91.2 de la Llei 30/1992 indica que ‘L’Administració
ha d’acceptar completament el desistiment o la renúncia’.

Per tot això, dict la següent 

Resolució

1. Acceptar la renúncia de PIMEEF a ser laboratori autoritzat per a l’as-
saig i el contrast  de metalls preciosos.

2. Requerir a PIMEEF que lliuri a la Direcció General d’Indústria tots els
punxons de contrast de què disposi, en un termini màxim de deu dies des de la
notificació de la Resolució.

3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i notificar-la a l’entitat interessada.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució ¾que no exhaureix la via administrativa¾ es
pot interposar un recurs d’alçada davant la Conselleria de Vicepresidència
Econòmica de Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’arti-
cle 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i de procediment administratiu comú, i l’article 38 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 30 de juny de 2011

El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavia Colom

— o —
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