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f) La identificació de les prioritats i valoració de les necessitats de la
Comunitat Autònoma en l’adaptació a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.
g) La difusió d’informació sobre els objectius i instruments dels programes de reducció de càrregues administratives (estatal, autonòmic i europeu).
h) Per donar compliment al que estableixen els apartats i) i g) es poden
organitzar cursos, jornades, seminaris o sessions informatives, etc., l’organització dels quals correspon a ambdues administracions.
Tercera. Compromisos del Ministeri de Política Territorial i Administració
Pública

15-03-2011

Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pugui sorgir ha de ser, si
escau, objecte d’acord i formalització en un nou conveni específic.
Setena. Durada
Aquest conveni marc tindrà efectes des de la data en què se signi fins al
31 de desembre de 2012 i es pot prorrogar de manera expressa anualment. No
obstant això, qualsevol de les parts pot formular, en tot moment, una denúncia
escrita davant l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la data en
què vulgui donar per acabat el conveni.
Vuitena. Marc jurídic

El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública assumeix els
compromisos següents:
a) Dur a terme les activitats de col·laboració previstes en la clàusula
segona d’aquest conveni.
b) Posar a la disposició de la Comunitat Autònoma l’eina informàtica
dissenyada, necessària per a l’aplicació del mètode de mesurament al fet que es
fa referència en la clàusula segona a), i donar-hi suport tècnic.
c) Col·laborar amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la
realització de les activitats previstes, si així li requereix aquesta Comunitat.
d) Aportar la informació i la documentació necessàries per al desenvolupament d’aquest conveni, sempre que siguin requerides per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i que aquesta Comunitat en disposi.
Quarta. Compromisos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria de
Presidència, assumeix els compromisos següents:
a) Dur a terme les activitats de col·laboració previstes en la clàusula
segona d’aquest conveni.
b) Aportar la informació i la documentació necessàries per al desenvolupament del conveni, sempre que siguin requerides pel Ministeri de Política
Territorial i Administració Pública i que aquest Ministeri en disposi.
c) Proporcionar al sistema general de mesurament de càrregues les
dades relatives a les accions de reducció de càrregues que faci la Comunitat
Autònoma, especialment pel que fa a la incidència econòmica d’aquestes
accions.
d) Elaborar un informe inicial que descrigui els projectes que s’han de
desenvolupar per dur a terme les activitats que preveu la clàusula primera.
e) Elaborar un informe final que reculli totes les actuacions fetes en
cadascun dels projectes.
Cinquena. Comissió de Seguiment
1. Es crea una comissió de seguiment d’aquest conveni marc, integrada
per tres representants designats pel Ministeri de Política Territorial i
Administració Pública, entre els quals hi haurà un representant de la Delegació
del Govern a la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que preveu l’article 27.1
b) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de
l’Administració General de l’Estat, i altres tres designats per la Conselleria de
Presidència, que seran nomenats en el moment que aquesta comissió es constitueixi.
2. A proposta de qualsevol de les parts de la Comissió de Seguiment,
poden assistir a les seves reunions altres responsables designats per
l’Administració General de l’Estat o per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears quan s’hi hagin de tractar temes que facin convenient la seva presència
o requereixin el seu assessorament.
3. La Comissió s’ha de reunir amb la periodicitat que la mateixa Comissió
determini i de les seves reunions se n’ha d’estendre l’acta corresponent.
4. Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents:
a) La proposta i l’adopció de les mesures que estimi adequades per desenvolupar i complir millor els compromisos i les obligacions que estableix
aquest conveni i per a una coordinació adequada entre les institucions participants.
b) L’examen i la resolució dels problemes d’interpretació i compliment
del conveni que se suscitin.
5. La Comissió de Seguiment ha d’ajustar la seva actuació al que disposa
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Sisena. Finançament
Aquest conveni no suposa cap cost econòmic per a les parts. Referent a
aquesta qüestió, cada Administració intervinent ha d’assumir amb els seus propis mitjans les accions que s’hagin d’emprendre per complir aquest conveni.

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i, de conformitat amb el que preveu l’article 4.1 c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, queda fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei,
sens perjudici de l’aplicació dels principis i criteris que conté per resoldre els
dubtes i les llacunes que es puguin suscitar.
Novena. Resolució de conflictes
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent, s’han de sotmetre
al coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa la resolució de les
controvèrsies que puguin sorgir en el compliment de les obligacions derivades
d’aquest conveni marc i no hagin pogut ser resoltes per la Comissió de
Seguiment.
I, com a prova de conformitat, ambdues parts el signen per triplicat, en la
data indicada al començament.
La secretària d’estat per a la Funció Pública
María Consuelo Rumí Ibáñez
El conseller de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 5239
Correcció d’un error observat en l’Ordre del conseller
d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010 per la qual
s’estableixen les particularitats pressupostàries i comptables que
han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l’aprovació de la
Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2011, publicada en el BOIB núm. 191
ext., de 31 de desembre de 2010, núm. d’edicte 28941
En l’article 5.2 de l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de
desembre de 2010 per la qual s’estableixen les particularitats pressupostàries i
comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l’aprovació de
la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2011, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 191
ext., de 31 de desembre de 2010, núm. d’edicte 28941, la referència que es fa a
la disposició final setena de la Llei 9/2009 s’ha d’entendre feta a la disposició
final novena.
Palma, 4 de març de 2011
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 5041
Acord del Consell de Govern de dia 25 de febrer de 2011 sobre
l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA)
de s’Albufera de Mallorca (ES0000038)
1. S’Albufera de Mallorca és una de les zones humides més extenses i
importants de les Illes Balears, amb unes característiques molt rellevants des del
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punt de vista ornitològic, botànic i limnològic, i amb un gran valor com a reguladores del règim hídric i com a hàbitats d’una fauna i una flora d’interès especial.

2010, per a la seva comunicació a la Comissió Europea, així com al Ministeri
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí per a la seva comunicació a la Comissió
Europea.

2. Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) són llocs concrets
del territori i tenen com a objectiu assegurar el manteniment i el restabliment de
les poblacions d’aus silvestres i de les aus migratòries d’arribada regular, així
com dels seus ous i nius, que, com que són indispensables per a la conservació
de les aus, es varen incloure dins la xarxa europea anomenada Xarxa Natura
2000.

5. S’ha notificat l’Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2010
sobre la iniciació del procediment d’ampliació de la zona d’especial protecció
per a les aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca a les administracions territorials
afectades, així com la seva publicació (article 9.2.b LECO), s’ha notificat a
l’Ajuntament de Muro i al Consell de Mallorca, i s’ha publicat als dos diaris de
major tirada de l’illa de Mallorca (Diario de Mallorca i a l’Última Hora) en data
24 de juliol de 2010.

Mitjançant el Decret 28/2006, de 24 de març, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears va declarar zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) en
l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 47 ext., 01.04.2006), entre les quals
s’inclou (annex I Mallorca), amb el codi ES0000038, s’Albufera de Mallorca.
3. La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, a través de la Direcció
General de Biodiversitat, ha considerat necessari emprendre la inclusió de la
zona de Son Bosc dins la Xarxa Natura 2000, atesos els documents següents:
L’informe del cap de Secció IX i de la cap de Negociat II de la
Direcció General de Biodiversitat de 22 de febrer de 2010.
L’informe del cap de Secció IX de la Direcció General de
Biodiversitat de 25 de febrer de 2010.
L’informe del director del Parc Natural de s’Albufera de 24 de juny
de 2010 sobre la importància ornitològica de diverses zones annexes a l’actual
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, per a la seva eventual inclusió com a
ZEPA.
L’acta de la sessió de la Junta Rectora del Parc de s’Albufera de
Mallorca de data 28 de juny de 2010, on es fa constar el posicionament unànime i favorable de la Junta Rectora pel que fa al desenvolupament dels treballs
que puguin permetre una ampliació de l’actual ZEPA de s’Albufera.
L’informe del cap del Servei de Protecció d’Espècies de 5 de juliol
de 2010, on s’indica la possibilitat i conveniència d’ampliar la ZEPA núm.
ES0000038 de s’Albufera de Mallorca, el qual conté un annex de l’avifauna present a cada una de les zones perifèriques del Parc Natural de s’Albufera no
incloses en la ZEPA.
L’informe del cap de Secció IX de la Direcció General de
Biodiversitat de 5 de juliol de 2010 sobre la conveniència de protegir la zona de
Son Bosc per a la conservació de Falco eleonorae i altres espècies d’ocells d’interès comunitari.
L’informe resum de la tècnica superior de la Direcció General de
Biodiversitat de 6 de juliol de 2010 sobre la necessitat de l’ampliació de la
ZEPA ES0000038 de s’Albufera de Mallorca.
L’informe complementari del director del Parc Natural de
s’Albufera, de 7 de juliol de 2010, de l’informe emès en data 24 de juny de
2010, sobre la importància ornitològica de diverses zones annexes a l’actual
Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, per a la seva eventual inclusió com a
ZEPA.
L’informe proposta conjunt de la cap del Departament de
Biodiversitat i del director general de Biodiversitat de 7 de juliol de 2010, sobre
els límits de l’ampliació de la ZEPA de s’Albufera de Mallorca, amb annex cartogràfic.
4. L’article 37 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental, estableix que el Consell de Govern ha de fer la
declaració de les ZEPA a les Illes Balears, seguint el procediment establert a
l’article 9 de la mateixa llei.
En primer lloc, l’estudi complet dels valors a protegir que s’ha d’emetre
de conformitat amb l’art.9.2.a de la LECO, no està recollit en un únic document,
sinó que el constitueixen els informes indicats anteriorment.
En data 9 de juliol de 2010, es va dictar l’Acord del Consell de Govern de
9 de juliol de 2010 sobre la iniciació del procediment d’ampliació de la zona
d’especial protecció per a les aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca, a proposta del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, amb annex cartogràfic (publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 107, de 17 de juliol de 2010), i es
va notificar al Ministeri d’Afers Exteriors, mitjançant burofax de 19 de juliol de

6. S’ha donat audiència (Art. 9.2.c LECO) als titulars de drets i interessos
legítims per mitjà de les organitzacions i/o entitats reconegudes per la Llei que
els agrupen, així com d’interessos socials i institucionals afectats i de les associacions que persegueixen els objectius d’aquesta Llei.
7. Altres informes, que s’han emès durant la instrucció del procediment
d’ampliació de la ZEPA, són els següents:
Informe complementari sobre les espècies i els hàbitats de la proposta d’ampliació de la ZEPA s’Albufera de Mallorca de 23 de juliol de 2010
del cap de la Secció IX de la Direcció General de Biodiversitat, que conté una
llista de les espècies d’ocells incloses a l’annex I de la Directiva 2009/147/CE
que es troben a les zones afectades per l’Acord del Consell de Govern de dia 9
de juliol de 2010 sobre l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les aus
(ZEPA) de s’Albufera de Mallorca i s’esmenten les espècies que són migradores.
Les espècies d’ocells observades, i que es troben a l’annex I de la
Directiva 2009/147/CE, són les següents: Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Botaurus stellaris, Ardea Purpurea, Egretta Garzetta,
Marmaronetta angustiorstris, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Falco eleonorae, Circus aeruginous, Circus cyaneus, Hieraetus pennatus, Pandion haliaetus,
Porphyrio porphyrio, Himantopus himantopus, recurvirostra avosetta, pluvialis
apricaria, burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus,
Philomachus pugnax, Tringa glareola, Larus audouinii, Larus minutus, Asio
flammeus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus,
Calandrella brachydactyla, Galerida theklae, Anthus campestris, Luscinia svecica, Acrocephalus melanopogon.
Esborrany de les conclusions i recomanacions de la Missió
d’Assessorament Ramsar a s’Albufera de Mallorca, de novembre de 2010, en
què s’anima el Govern de les Illes Balears a ‘concluir sin demora la ampliación
de la ZEPA es0000038 de S’Albufera de Mallorca para incluir en ella la zona de
Son Bosc dados los elevados valores de la zona en lo relativo a su avifauna’.
8. Pel que fa al tràmit de participació de les conselleries i administracions
amb competències en matèria d’ordenació territorial i urbanística (art.9.2.d),
s’ha consultat el Consell de Mallorca i els ajuntaments de Muro, Santa
Margalida, Alcúdia i sa Pobla, i s’ha sotmès a informació pública (art.9.2.e) per
un termini d’un mes.
9. Pel que fa als informes preceptius prevists a l’article art.9.2.f, s’han
emès:
L’informe del Servei Jurídic de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat, el qual és favorable; l’informe de la Comissió de Coordinació de
Política Territorial, emès el 8 de febrer de 2010 i que ha resultat favorable, i l’informe de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat,
emès el 22 de febrer de 2011, referit a la correcció del procediment seguit i a la
valoració de les al·legacions presentades. No s’ha emès l’informe del Consell
Assessor d’Espais de Rellevància Ambiental, atès que aquest òrgan encara no
s’ha constituït ni s’ha desenvolupat reglamentàriament.
10. En el procediment per a l’ampliació de la ZEPA de s’Albufera de
Mallorca, s’han tingut en compte els tràmits indicats a l’article 9.2 de la LECO,
que consisteixen en l’acord de Consell de Govern d’inici del procediment, la
notificació d’aquest acord a les administracions territorials afectades, i la publicació de l’acord al BOIB i als dos diaris de major tirada a les dues illes; l’audiència dels titulars de drets i interessos legítims per mitjà de les organitzacions
i entitats reconegudes per la llei; el període de participació amb les conselleries
que formen el Govern de les Illes Balears i les administracions amb competències en matèria d’ordenació territorial i urbanística (Consell de Mallorca, ajuntaments de Muro, Santa Margalida, Alcúdia sa Pobla) i la informació pública per
un termini d’un mes.
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Així mateix, també s’han tingut en compte els informes del Servei Jurídic de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat de data 21 de febrer de 2011, de la
Comissió de Coordinació de Política Territorial de 8 de febrer de 2010 i de la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat de 22 de febrer de
2011.
Per tot això, el Consell de Govern a proposta del conseller de Medi Ambient i Mobilitat en la sessió de 25 de febrer de 2011, adopta l’acord següent:
‘Primer. Aprovar l’ampliació de la zona especial de protecció per a les aus (ZEPA) de s’Albufera de Mallorca (ES0000038), els nous límits de la qual queden cartografiats a l’Annex I d’aquest acord.
Segon. Facultar el conseller de Medi Ambient i Mobilitat per trametre aquest acord i els seus annexos al Ministeri de Medi Ambient i al Ministeri d’Afers
Exteriors per tal que el posi en coneixement de la Comissió Europea i al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.
Tercer. Notificar aquest acord i els seus annexos al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Muro.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, juntament amb la informació sobre els límits geogràfics (Annex I), els hàbitats i les
espècies per les quals es declara (Annex II), així com als dos diaris de més tiratge de l’illa de Mallorca.’
Palma, 25 de febrer de 2011
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Annex I. Plànols topogràfic i ortofoto dels límits de l’ampliació de la ZEPA de s’Albufera
Annex II. Fitxa sobre hàbitats i espècies pels quals s’amplia la ZEPA
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CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 5245
Resolució del director general de Treball de 23 de febrer de 2011
per la qual s’ordena la inscripció i el dipòsit en el Registre de
convenis col·lectius de les Illes Balears i es disposa la publicació
oficial del Conveni col·lectiu per al personal laboral de
l’Ajuntament de Campos (Exp: CC_TA 01/045 codi de conveni
núm. 07003002012011)
Antecedents
1.El 4 de novembre de 2010, la representació de l’Ajuntament de Campos
i la del seu personal laboral subscriviren el text del seu Conveni col·lectiu de treball.
2.El 14 de desembre de 2010, el senyor Francisco Gómez González, en
representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, sol·licità el
registre, dipòsit i publicació del conveni col·lectiu esmentat.
Fonaments
1.L’article 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
2.El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
3.L’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
Per tot això, dict la següent

