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ser adscrits als ens públics que en depenen de conformitat amb la normativa que,
en cada cas, sigui aplicable i amb el compliment previ dels tràmits que siguin
legalment preceptius.
Disposició addicional segona

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 212
Decret 3/2008, de 4 de gener, pel qual s’assumeixen i s’ordenen
les funcions i els serveis de la Seguretat Social encomanats a
l’Institut Social de la Marina en matèria d’assistència sanitària
i traspassats a la Comunitat Autònoma
La disposició transitòria primera de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears i el Reial decret 1958/1983, de 29 de juny, regulen la forma i les condicions a les quals s’han d’ajustar els traspassos de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també
regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències prevista a la disposició transitòria primera de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aquesta Comissió va adoptar, en la reunió de dia 13 de desembre de 2007, l’Acord de
traspàs a la Comunitat Autònoma de les funcions i els serveis de la Seguretat
Social en matèria d’assistència sanitària encomanats a l’Institut Social de la
Marina, en els termes que s’expressen en l’Acord susdit.
Aquest Acord, per a la seva virtualitat pràctica, exigia l’aprovació del
Govern de l’Estat, la qual es va formalitzar mitjançant el Reial decret
1733/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de les funcions i els serveis de la Seguretat Social en matèria d’assistència sanitària encomanats a l’Institut Social de la Marina, disposició que es
va publicar simultàniament, el dia 27 de desembre de 2007, al BOE i al BOIB,
en els números 310 i 194, respectivament.
El traspàs de funcions i serveis esmentat és efectiu des de l’1 de gener de
2008.
Per tant, es fa necessari assumir el traspàs de les funcions i serveis esmentats, com també ordenar-ne l’exercici.
En conseqüència, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 4 de gener de 2008,
DECRET
Article 1
S’assumeixen les funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social de
la Marina en matèria d’assistència sanitària, el traspàs a la Comunitat Autònoma
dels quals es va formalitzar mitjançant el Reial decret 1733/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 310 i BOIB núm. 194, ambdós de 27 de desembre de 2007).
Article 2
Les funcions i els serveis traspassats, com també els béns, els drets i les
obligacions, i els mitjans personals i materials que hi són inherents, són els que
figuren en l’annex del Reial decret esmentat i en les relacions que s’hi adjunten.
Article 3
Correspon a la Conselleria de Salut i Consum, a través del Servei Balear
de la Salut, l’assistència sanitària dels treballadors de la mar i els seus beneficiaris, com també l’assistència hospitalària, amb caràcter general, els serveis
d’especialitats i urgències i l’exercici de les altres funcions i serveis assumits per
la Comunitat Autònoma de què havia estat fent ús l’Institut Social de la Marina
en matèria d’assistència sanitària abans del traspàs de conformitat amb el que
disposa l’article 2.3 del Reial decret 1414/1981, de 3 de juliol.
Article 4
Les funcions i els serveis assumits per la Conselleria de Salut i Consum
són exercits pels òrgans d’aquesta, o dels ens públics que en depenen, de conformitat amb la normativa que, en cada cas, sigui aplicable.
Disposició addicional primera
El personal i els llocs de treball vacants adscrits als serveis i a les institucions traspassats i que s’esmenten nominalment en les relacions números 2.1 i
2.2 de l’annex al Reial decret 1733/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les funcions i els serveis de la
Seguretat Social en matèria d’assistència sanitària encomanats a l’Institut Social
de la Marina, passaran a dependre de la Conselleria de Salut i Consum i podran

El béns patrimonials inclosos en la relació núm. 1 de l’annex del Reial
decret 173/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de les funcions i els serveis en matèria d’assistència sanitària
encomanats a l’Institut Social de la Marina, s’afectaran a les funcions i els serveis que exerceix, en virtut del que s’estableix a l’article 3 d’aquest Decret, la
Conselleria de Salut i Consum o els ens que en depenen.
Disposició final primera
Es faculten la consellera d’Interior, i els consellers de Salut i Consum i
d’Economia, Hisenda i Innovació, per adoptar, en l’àmbit de les seves competències respectives, totes les mesures que exigeixi l’execució d’aquest Decret i,
en concret, del que s’estableix a les disposicions addicionals primera i segona.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i tindrà efectes des de l’1 de gener de 2008.
Palma, 4 de gener de 2008
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 214
Decret 4/2008, de 4 de gener, pel qual s’assumeixen i s’ordenen
les funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social de la
Marina en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional traspassats a la Comunitat Autònoma
La disposició transitòria primera de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears i el Reial decret 1958/1983, de 29 de juny, regulen la forma i les condicions a les quals s’han d’ajustar els traspassos de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també
regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències prevista a la disposició transitòria primera de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aquesta Comissió va adoptar, en la reunió de dia 13 de desembre de 2007, l’Acord de
traspàs a la Comunitat Autònoma de les funcions i els serveis en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional, encomanats a l’Institut
Social de la Marina, en els termes que s’expressen en l’Acord susdit.
Aquest Acord, per a la seva virtualitat pràctica, exigia l’aprovació del
Govern de l’Estat, la qual es va formalitzar mitjançant el Reial decret
1732/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de les funcions i els serveis en matèria d’educació, d’ocupació i
formació professional ocupacional encomanats a l’Institut Social de la Marina,
disposició que es va publicar simultàniament, el dia 27 de desembre de 2007, al
BOE i al BOIB, en els números 310 i 194, respectivament.
El traspàs de funcions i serveis esmentat és efectiu des de l’1 de gener de
2008.
Per tant, es fa necessari assumir el traspàs de les funcions i els serveis
esmentats, com també ordenar-ne l’exercici.
En conseqüència, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 4 de gener de 2008,
DECRET
Article 1
S’assumeixen les funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social de
la Marina en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional, el traspàs a la Comunitat Autònoma dels quals es va formalitzar mitjançant
el Reial decret 1732/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 310 i BOIB núm. 194,
ambdós de 27 de desembre de 2007).
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Article 2
Les funcions i els serveis traspassats, com també els béns, els drets i les
obligacions, i els mitjans personals i materials que hi són inherents, són els que
figuren en l’annex del Reial decret esmentat i en les relacions que s’hi adjunten.
Article 3
1. L’exercici de les funcions i els serveis assumits de què havia estat fent
ús l’Institut Social de la Marina en matèria educativa abans del traspàs de conformitat amb el que disposa la lletra a, apartat 6 de l’article 2 del Reial decret
1414/1981, de 3 de juliol, referits als cicles formatius de formació professional
del sistema educatiu, corresponen a la Conselleria d’Educació i Cultura.
2. Les funcions afectes al traspàs i assumides per la Comunitat Autònoma
en matèria d’ocupació dels treballadors de la mar, encomanades fins ara a
l’Institut Social de la Marina, són exercides per la Conselleria de Treball i
Formació.
3. Les funcions i els serveis assumits en matèria de formació professional
per a l’ocupació del col·lectiu maritimopesquer que, abans de l’efectivitat del
traspàs, exercia l’Institut Social de la Marina són competència de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, l’exercici dels quals es farà amb la participació de la
Conselleria d’Educació i Cultura, la Conselleria de Treball i Formació i la
Conselleria de Medi Ambient, en la forma i les condicions que es determinin per
acord del Consell de Govern.
Article 4
Les funcions i els serveis assumits per les diferents conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma són exercits pels òrgans d’aquestes
que en cada cas pertoqui de conformitat amb la normativa aplicable.
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Num. 215
Decret 5/2008, de 4 de gener, pel qual s’assumeixen i s’ordenen
les funcions i els serveis de la Seguretat Social encomanats a
l’Institut Social de la Marina en matèria d’assistència i serveis
socials traspassats a la Comunitat Autònoma
La disposició transitòria primera de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears i el Reial decret 1958/1983, de 29 de juny, regulen la forma i les condicions a les quals s’han d’ajustar els traspassos de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també
regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències prevista a la disposició transitòria primera de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aquesta Comissió va adoptar, en la reunió de dia 13 de desembre de 2007, l’Acord de
traspàs a la Comunitat Autònoma de les funcions i els serveis de la Seguretat
Social en matèria d’assistència i serveis socials, encomanats a l’Institut Social
de la Marina, en els termes que s’expressen en l’Acord susdit.
Aquest Acord, per a la seva virtualitat pràctica, exigia l’aprovació del
Govern de l’Estat, la qual es va formalitzar mitjançant el Reial decret
1731/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de les funcions i els serveis de la Seguretat Social en matèria d’assistència i serveis socials encomanats a l’Institut Social de la Marina, disposició
que es va publicar simultàniament, el dia 27 de desembre de 2007, al BOE i al
BOIB, en els números 310 i 194, respectivament.
El traspàs de funcions i serveis esmentat és efectiu des de l’1 de gener de
2008.
Per tant, es fa necessari assumir el traspàs de les funcions i els serveis
esmentats, com també ordenar-ne l’exercici.
En conseqüència, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 4 de gener de 2008,
DECRET

Disposició addicional primera
El personal i els llocs de treball vacants adscrits als serveis i a les institucions traspassats i que s’esmenten nominalment en les relacions números 2.1 i
2.2 de l’annex al Reial decret 1732/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les funcions i els serveis en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional encomanats a
l’Institut Social de la Marina, passaran a dependre de la Conselleria d’Educació
i Cultura, llevat de la vacant identificada com a lloc de feina número 12 en la
susdita relació núm. 2.1 que s’afectarà a la Conselleria de Treball i Formació,
tot això amb el compliment previ dels tràmits que siguin legalment preceptius.
Disposició addicional segona
El béns patrimonials inclosos en la relació núm. 1 de l’annex del Reial
decret 1732/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, de les funcions i els serveis en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional encomanats a l’Institut Social de la
Marina, s’afectaran a les funcions i els serveis que exerceix, en virtut del que
estableix l’apartat 3 de l’article 3 d’aquest Decret, la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, llevat de l’Escola de Formació Professional Nauticopesquera de Palma
que s’adscriurà a la Conselleria d’Educació i Cultura per fer efectives les funcions i els serveis que se li atribueixen de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 3 esmentat.

Article 1
S’assumeixen les funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social de
la Marina en matèria d’assistència i serveis socials, el traspàs a la Comunitat
Autònoma dels quals es va formalitzar mitjançant el Reial decret 1731/2007, de
21 de desembre (BOE núm. 310 i BOIB núm. 194, ambdós de 27 de desembre
de 2007).
Article 2
Les funcions i els serveis traspassats, com també els béns, els drets i les
obligacions, i els mitjans personals i materials que hi són inherents, són els que
figuren en l’annex del Reial decret esmentat i en les relacions que s’hi adjunten.
Article 3
Correspon a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració la promoció i el benestar dels treballadors de la mar i de les seves famílies, com també
l’assistència als mariners i pescadors de la tercera edat i els seus familiars i l’exercici de les altres funcions i serveis assumits per la Comunitat Autònoma de
què havia estat fent ús l’Institut Social de la Marina en matèria d’assistència i
serveis socials abans del traspàs de conformitat amb el que disposa l’article 2.6
del Reial decret 1414/1981, de 3 de juliol.

Disposició final primera
Article 4
Es faculten les conselleres d’Interior, de Treball i Formació, d’Agricultura
i Pesca i d’Educació i Cultura, i el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
per adoptar, en l’àmbit de les seves competències respectives, totes les mesures
que exigeixi l’execució d’aquest Decret i, en concret, del que s’estableix a les
disposicions addicionals primera i segona.

Les funcions i els serveis assumits per la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració són exercits pels òrgans d’aquesta que en cada cas pertoqui de conformitat amb la normativa aplicable.
Disposició addicional primera

Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i tindrà efectes des de l’1 de gener de 2008.
Palma, 4 de gener de 2008
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—

El personal i els llocs de treball vacants adscrits als serveis i a les institucions traspassats i que s’esmenten nominalment en les relacions números 2.1 i
2.2 de l’annex al Reial decret 1731/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les funcions i els serveis en matèria d’assistència i serveis socials de la Seguretat Social encomanats a l’Institut
Social de la Marina, passaran a dependre de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, llevat del personal laboral de serveis comuns que presten els seus serveis en les cases del mar de Santanyí, Port de Sóller i Portocolom,
com també el lloc de treball vacant de la Casa del Mar de Porto Cristo, que, per
vinculació amb el conjunt de la gestió i administració d’aquests béns patrimonials, adscrits a les funcions i els serveis que exerceix la Conselleria
d’Agricultura i Pesca en virtut del Decret 4/2008, de 4 de gener, passaran a

