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

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 19260
Decret 95/2011, de 16 de setembre, de nomenament del repre-
sentant de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en la Fundació Illes Balears per a la Innovació
Tecnològica

D’acord amb el que preveu l’article 55.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT) constitueix una
fundació del sector públic autonòmic, la dotació majoritària de la qual corres-
pon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 1998 s’aprovà la
participació de l’Administració de la Comunitat Autònoma en la Fundació, en
concepte de patrona nata, com també la seva dotació inicial, i es designà el con-
seller d’Economia i Hisenda representant de la Comunitat Autònoma en el si de
la Fundació, tot això d’acord amb la carta fundacional i amb l’article 15.1 dels
Estatuts de la Fundació. Posteriorment, mitjançant el Decret 126/2003, de 18 de
juliol, es designà el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació representant de
la Comunitat Autònoma en la Fundació en substitució de l’anterior conseller
d’Economia i Hisenda.

En virtut del Decret 10/2011, de 18 de juny, del president del les Illes
Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estruc-
tura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’ha
creat la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, a
la qual s’atribueix l’exercici de les funcions de competència autonòmica en
matèria de noves tecnologies i de la societat de la informació, d’acord amb el
que disposa el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears,
pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les con-
selleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així
mateix, l’annex del Decret 12/2011 esmentat estableix que la Fundació IBIT
s’adscriu a la Vicepresidència.

Per tot això, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 16 de setembre de 2011,

DECRET

Primer

Es nomena el senyor José Ignacio Aguiló Fuster, vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, representant de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Fundació IBIT.

Segon

Aquest Decret té efectes des del mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 de setembre de 2011

EL PRESIDENT
José Ramón Bauzá Díaz

El vicepresident econòmic,de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI

Num. 19259
Decret 94/2011, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Decret
110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a
la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectò-
niques

PREÀMBUL

El Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per
a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques té per
objecte definir els conceptes bàsics necessaris en matèria d’accessibilitat, esta-
blir les mides necessàries d’espai per permetre el moviment i indicar els aspec-
tes que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar l’entorn urbà, l’edificació
i els sistemes de transport i de comunicació, fonamentals per al desplegament de
la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques i la normativa estatal bàsica.

Mitjançant el Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, es determina la composició del Govern i s’estableix una nova estructu-
ra de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant
la creació, extinció i la modificació de diverses conselleries. Alhora, el Decret
12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, estableix les compe-
tències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per aquest motiu, esdevé necessari modificar el Decret 110/2010, per
adaptar-lo a la nova reestructuració de l’Administració de la Comunitat
Autònoma. Les modificacions incloses afecten exclusivament aspectes de caire
organitzatiu.

Per tot això, a l’empara dels articles 42, 43.3 i 46 de la Llei 4/2001, de 14
de març del Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la ses-
sió de 16 de setembre de 2011,

DECRET

Article únic

Modificar el Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitec-
tòniques, en els termes següents:

1. L’article 35 queda redactat de la manera següent:

Article 35
Consell Assessor

El Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i la Supressió de
Barreres Arquitectòniques, adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, actua com a òrgan col·legiat de col·laboració entre les dife-
rents administracions públiques i de participació de les associacions de perso-
nes amb mobilitat reduïda.

2. L’article 38 queda redactat de la manera següent:

Article 38
Composició del Consell Assessor

1. Són membres del Consell Assessor:
a) El conseller o consellera d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que

n’exerceix la presidència.
b) El director o directora general d’Arquitectura i Habitatge, que n’exer-

ceix la vicepresidència.
c) El secretari o secretària general de la Conselleria d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori.
d) Una persona en representació de la Direcció General d’Arquitectura i

Habitatge.
e) Una persona en representació de la Vicepresidència Econòmica, de

Promoció Empresarial i Ocupació, designada pel vicepresident o vicepresiden-
ta.

f) Una persona en representació de la Conselleria de Salut Família i
Benestar, designada pel seu conseller o consellera.

g) Una persona en representació de la Conselleria de Presidència, desig-
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nada pel seu conseller o consellera.
h) Una persona en representació de la Conselleria de Turisme i Esports,

designada pel seu conseller o consellera.
i) Una persona en representació de la Conselleria d’Administracions

Públiques, designada pel seu conseller o consellera.
j) Una persona en representació de cada consell insular, designada pel

ple de cada institució.
k) Una persona en representació de l’Administració estatal, designada

pel delegat del Govern a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
l) Una persona en representació de la Federació d’Entitats Locals de les

Illes Balears.
m) Dues persones en representació de les federacions o associacions de

persones amb mobilitat reduïda.
n) Una persona en representació de les federacions o associacions de per-

sones amb visibilitat reduïda.
o) Dues persones en representació de les federacions o associacions de

persones amb comunicació reduïda.
p) Una persona en representació de cada un dels col·legis professionals

següents: d’arquitectes, d’arquitectes tècnics, d’enginyers de camins, canals i
ports, d’enginyers industrials, d’enginyers tècnics industrials, d’enginyers tèc-
nics d’obres públiques, d’advocats i d’administradors de finques.

q) Una persona en representació de l’associació de promotors.
r) Una persona en representació de l’associació de constructors.

2. El secretari del Consell Assessor, amb veu i sense vot, és designat pel
conseller o consellera d’Agricultura, Medi Ambient i Territori entre el personal
de la seva Conselleria.

3. L’article 39 queda redactat de la manera següent:

Article 39
Designació de membres

Els representants a què es refereix l’article anterior han de ser designats
cada quatre anys pels ens que representen, els quals han d’informar de l’acord
al president o presidenta del Consell Assessor. En el supòsit que no hi hagi
acord entre els ens l, m, n i o, el conseller o consellera d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori ha de nomenar els representants corresponents entre les per-
sones proposades.

4. L’apartat 1 de la disposició addicional única queda redactat de la mane-
ra següent:

1. L’exempció del compliment d’aquest Decret, per motius de caràcter
historicoartístic, de condicions físiques del terreny, d’impossibilitat material o
per un altre motiu, està condicionada a la presentació de la documentació tèc-
nica que la justifiqui i ha de ser resolta pel conseller o consellera competent en
la matèria en un termini màxim de tres mesos a partir de la sol·licitud i amb
l’informe previ del Consell Assessor, en els supòsits de l’article 36 f, o amb l’in-
forme previ de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en els casos d’exempció del compliment
del Decret per condicions físiques del terreny, d’impossibilitat material o per un
altre motiu.

5. La disposició final primera queda redactada de la manera següent:

Disposició final primera

Es faculta el conseller o consellera d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per desplegar
aquest Reglament.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 de setembre de 2011

EL PRESIDENT
José Ramón Bauzá Díaz

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

— o —

3.- D'altres disposicions

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 19022
Resolució de denegació de subvencions a l’empara de la
Resolució núm. 5604 de la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de 14 de març de 2011 (BOIB núm. 40, de 19 de març de
2011) per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció
de l’estalvi energètic dels particulars associat a millores d’efi-
ciència energètica en aparells electrodomèstics existents, en
col·laboració amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l’Energia (IDAE)

Fets 
1. Les persones o entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució

han presentat a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia una sol·licitud de
subvenció per la renovació d’aparells electrodomèstics existents per altres de
més eficients.

2. Els serveis tècnics de la direcció general d’Indústria i Energia han exa-
minat les sol·licituds i hi han desestimat l’atorgament de la subvenció, pels
motius que s’especifiquen en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual

s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de des-
embre de 2005), disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de con-
cessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació
en el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.

2. L’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions en matèria d’energia a les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 24 de maig
de 2008).

3. El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conse-
lleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La Instrucció 1/2008, de 10 de juny de 2008, de la Intervenció General
i de la Direcció general del Tresor i Política Financera, per la qual es regula el
pagament de subvencions, ajudes i altres despeses d’escassa quantia de natura-
lesa anàloga a un nombre significatiu de preceptors.

5. La Resolució núm. 5604 de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
de 14 de març de 2011.

6. La proposta de resolució del director general d’Indústria i Energia de
22 de juliol de 2011.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Denegar la concessió d’una subvenció per la renovació d’aparells elec-
trodomèstics existents per altres de més eficients a les persones que figuren en
l’annex 1 d’aquesta Resolució, pels motius que igualment figuren en l’annex 1.

2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot

interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

També es pot interposar directament 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 d’ha-
ver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 12 d’agots de 2011

La secretària general
Isabel Maria Serna Benbassat

Per delegació del vicepresident (BOIB 105/2011)
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