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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 2431
Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l’article 2 i
l’article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen
la composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les
Illes Balears
La Llei 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació de l’artesania, determina el
marc normatiu pel qual s’ha de regir aquest sector, atenent les característiques
específiques que presenta aquesta activitat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
En compliment de la disposició final primera de la Llei esmentada, el
Decret 26/1999, de 19 de març, regula la composició i les funcions de la
Comissió d’Artesania de les Illes Balears. L’evolució del sector i la remodelació de l’Administració autonòmica varen aconsellar introduir-hi una sèrie de
modificacions i millores per adequar-lo a les circumstàncies del moment, la qual
cosa es tradueix en l’aprovació del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es
regulen la composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes
Balears, modificat pel Decret 101/2005, de 7 d’octubre.
En l’actualitat, novament es planteja la necessitat de modificar la normativa esmentada per actualitzar la composició de la Comissió d’Artesania de les
Illes Balears i de la Ponència Tècnica d’Artesania, a conseqüència de l’aprovació de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta de la consellera de Comerç i Indústria i Energia, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 6 de febrer de 2009,
DECRET
Article primer
Es modifica l’article 2 del Decret 103/2000, modificat al seu torn pel
Decret 101/2005, el qual queda redactat de la manera següent:
Article 2
1. La Comissió d’Artesania de les Illes Balears està composta pels membres següents:
Presidència: la persona titular de la Conselleria que tengui la competència en matèria de comerç.
Vicepresidència: el director general de Comerç, el qual ha de suplir el
president quan aquest no pugui assistir a les sessions de la Comissió
d’Artesania.
Vocals:
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- Dues persones representants del sector artesà de l’illa de Formentera,
que siguin prioritàriament mestres artesans o mestre artesà amb la condició
afegida d’empresa artesana amb Document de Qualificació Artesanal.
El nomenament dels vocals representants qualificats del sector artesà
correspon a la presidència de la Comissió d’Artesania, a proposta dels consells
insulars, i té una duració de quatre anys.
Secretaria: un tècnic o una tècnica de la Direcció General de Comerç,
que actua amb veu però sense vot.
2. Amb caràcter consultiu, i sempre que l’ordre del dia de la Comissió
d’Artesania ho requereixi així, es pot sol·licitar la presència dels membres
següents:
- Tècnics o persones de solvència científica i tècnica reconeguda en el
sector de l’artesania.
- Els membres de les ponències tècniques d’artesania.
3. La Comissió d’Artesania, per desenvolupar les seves funcions, pot
delegar tasques que li són pròpies en comissions de treball específiques.
Article segon
Es modifica l’article 4 del Decret 103/2000, el qual queda redactat de la
manera següent:
Article 4
La Comissió d’Artesania, per desenvolupar les seves funcions, compta
amb el concurs de les ponències tècniques d’artesania, una per cada un dels
consells insulars.
1. Les ponències tècniques estan compostes pels membres següents:
Presidència: la persona que designi cada consell insular.
Vocals: tres vocals, designats per cada consell insular, elegits entre els
artesans o entre els membres dels respectius comitès tècnics dels consells insulars.
Secretaria: un funcionari o una funcionària de cada consell insular.
Amb caràcter consultiu, es pot demanar la presència d’un o més d’un
mestre artesà especialista en l’ofici, o de personal tècnic expert, per informar
sobre els exàmens per obtenir la Carta de mestre artesà i la Carta d’artesà.
2. Seran funcions de les ponències tècniques d’artesania:
a) Estudiar i avaluar les sol·licituds de la Carta de mestre artesà i Carta
d’artesà.

- El conseller delegat o la consellera delegada de l’àrea que exerceixi les
competències en matèria d’artesania del Consell Insular de Mallorca.

b) Preparar i elaborar propostes a la Comissió en relació amb els temes
que s’han de tractar en les reunions d’aquesta.

- El conseller delegat o la consellera delegada de l’àrea que exerceixi les
competències en matèria d’artesania del Consell Insular de Menorca.

c) Qualsevol altra funció o desenvolupament d’objectius que sigui encomanada per la Comissió en l’àmbit de l’activitat artesana.

- El conseller delegat o la consellera delegada de l’àrea que exerceixi les
competències en matèria d’artesania del Consell Insular d’Eivissa.

3. La renovació dels membres de les ponències tècniques d’artesania s’ha
de fer cada quatre anys.

- El conseller delegat o la consellera delegada de l’àrea que exerceixi les
competències en matèria d’artesania del Consell Insular de Formentera.

4. Les propostes elaborades per les ponències tècniques d’artesania s’han
d’elevar a la Comissió d’Artesania a través de les seves presidències.

- Quatre persones representants del sector artesà de l’illa de Mallorca,
que siguin prioritàriament mestres artesans o mestre artesà amb la condició
afegida d’empresa artesana amb Document de Qualificació Artesanal.

5. Reglamentàriament es fixaran les indemnitzacions per assistència a les
sessions dels vocals i persones assessores d’aquestes ponències tècniques.
Disposició transitòria única

- Dues persones representants del sector artesà de l’illa de Menorca, que
siguin prioritàriament mestres artesans o mestre artesà amb la condició afegida d’empresa artesana amb Document de Qualificació Artesanal.
- Dues persones representants del sector artesà de l’illa d’Eivissa, que
siguin prioritàriament mestres artesans o mestre artesà amb la condició afegida d’empresa artesana amb Document de Qualificació Artesanal.

L’actual Ponència Tècnica d’Artesania continuarà realitzant les funcions
regulades a l’article segon d’aquest decret, fins que es constitueixin pels consells insulars les respectives ponències tècniques.
Disposició derogatòria única
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Queden derogats el Decret 101/2005, de 7 d’octubre, pel qual es modifica l’article 2 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears, i l’article 4
del Decret 103/2000.
Disposició final primera
Es faculta la consellera de Comerç, Indústria i Energia per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret.

14-02-2009

de Garantia Agrària i Pesquera, pot executar directament la política d’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les
derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument
Financer de l’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural
i altres règims d’ajuda prevists per la normativa de la Unió Europea, quedant
així aquests supòsits concrets exclosos de l’àmbit competencial del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
2. S’ha de retre comptes d’aquestes resolucions al Consell de Direcció del
FOGAIBA.

Disposició final segona
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Aquest Decret entra en vigor l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 6 de febrer de 2009
Palma, 6 de febrer de 2008
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francisca Vives i Amer

El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—
—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 2433
Decret 7/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Decret
64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
es va crear mitjançant el Decret 64/2005, de 10 de juny, amb l’objecte principal
d’executar la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca relativa a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les
derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l’Instrument
Financer d’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i
altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea. A més de
l’objecte esmentat, es va crear també amb l’objectiu de constituir-se com a organisme pagador de les ajudes derivades de la política agrícola comuna de les
mesures de desenvolupament rural i d’altres règims d’ajuda considerats per la
normativa de la Unió Europea, tot això en els termes i amb les condicions que
preveu tant aquesta normativa, com l’estatal i l’autonòmica.
Aquesta empresa pública es va crear amb la finalitat de poder desenvolupar l’activitat de foment d’una manera més àgil i flexible, per aconseguir una
major eficàcia i eficiència en aquesta activitat.
Segons disposa l’article 1 del Decret 64/2005, de 10 de juny, el Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) gaudeix d’autonomia funcional i de gestió i està adscrit a la conselleria competent en matèria d’agricultura i pesca, que n’ha de controlar l’eficàcia de l’activitat.
Com a conseqüència del control d’eficàcia dut a terme per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca sobre aquesta empresa pública, s’ha considerat que per
raons operatives és necessari que la Conselleria d’Agricultura i Pesca pugui
convocar directament determinades línies d’ajuda que, per tant, queden excloses de l’àmbit competencial del FOGAIBA.
Aquest Decret té un caràcter merament organitzatiu de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, per la qual cosa la consulta al Consell Consultiu de les
Illes Balears no és preceptiva, d’acord amb l’article 10.6 de la Llei 5/1993, de
15 de juny.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 6 de febrer de 2008,

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 2403
Resolució de la consellera d’Interior de 28 de gener de 2009 per
la qual s’aprova la convocatòria per proveir el lloc de feina cap
del Servei de Prevenció Laboral pel procediment de lliure designació
Antecedents
1. La consellera d’Interior té atribuïda la competència de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases
i nomenar els membres dels òrgans de valoració.
2. La Conselleria de Treball i Formació ha sol·licitat, per necessitats del
servei, que es dugui a terme el procediment de provisió del lloc de feina denominat cap del Servei de Prevenció Laboral, el qual té establert expressament en
la relació del llocs de feina, com a sistema de provisió, la lliure designació.
Fonaments de dret
1. Articles 75, 79, 80 i 81 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Article 28 i següents del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de feina i promoció professional dels
funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
3. Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel
qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es
convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Per tot això, fent ús de les competències que m’atorga l’article 6.3 c de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, dict la següent
Resolució

DECRET
Article únic
Es modifica el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, afegint una nova disposició
addicional amb la redacció següent:
Disposició addicional sisena
1. En qualsevol moment la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per raons
operatives i puntuals, amb la resolució prèvia justificativa de l’oportunitat de la
consellera d’Agricultura i Pesca i havent-ho comunicat a la gerència del Fons

1. Aprovar la convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, el
lloc de feina identificat amb el codi F01140329, denominat cap del Servei de
Prevenció Laboral, adscrit a la Direcció General de Salut Laboral de la
Conselleria de Treball i Formació, les característiques del qual s’indiquen en
l’annex 2 d’aquesta Resolució.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten com a annex 1.
3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

