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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

Aquest Decret comença a vigir el mateix dia d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1.- Disposicions generals

Palma, 28 de març de 2008

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Num. 5150
Decret 14/2008, de 28 de març, del president de les Illes Balears
pel qual es modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències
i l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears (BOIB
núm. 104, de 7 de juliol), establí les competències i l’estructura orgànica bàsica
de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
S’ha constatat la conveniència de crear una nova direcció general i delimitar-ne l’àmbit material d’actuació per tal de millorar l’estructura orgànica d’aquesta Conselleria.
Per això, d’acord amb els articles 11 c i 38.3 a de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, i l’article 8.2 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dict el següent
DECRET
Article únic
Es modifica el punt 8 de l’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del
president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, el qual tindrà el tenor literal següent:
‘8. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració:
- Secretaria General.
- Direcció General d’Atenció a la Dependència.
- Oficina de la Defensa dels Drets del Menor.
- Direcció General de Menors i Família.
- Direcció General de Cooperació.
- Direcció General d’Immigració.
- Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials.
Les direccions general esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General d’Atenció a la Dependència: atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat
i altres col·lectius en situació de risc; prestacions econòmiques; autorització,
registre, inspecció de serveis i centres de serveis socials.
b) Oficina de la Defensa dels Drets del Menor: defensa i promoció dels
drets dels menors, queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets.
c) Direcció General de Menors i Família: aplicació de mesures de justícia
juvenil; ordenació de la protecció de menors, polítiques de promoció i suport a
les famílies i unitats de convivència; atenció a les víctimes del delicte, reinserció social.
d) Direcció General de Cooperació: cooperació social i econòmica de
caràcter exterior, polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i
països no desenvolupats o en via de desenvolupament.
e) Direcció General d’Immigració: atenció a la població immigrant;
suport a la integració social i laboral de la immigració; relacions amb comunitats i entitats associatives de residents forans.
f) Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials: planificació de la política d’afers socials, elaboració de normativa, avaluacions de
plans i programes d’afers socials, registre, autorització i inspecció de serveis i
centres de serveis socials d’àmbit autonòmic; ordenació i gestió del Registre
Central de Serveis Socials d’àmbit autonòmic; formació específica de professionals en l’àmbit dels serveis socials d’àmbit autonòmic; coordinació amb les
direccions generals de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i
amb les direccions generals de les conselleries de la Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’elaboració, seguiment i
avaluació dels plans sectorials d’afers socials d’àmbit autonòmic, i gestió dels
expedients de la renda mínima de reinserció, el Pla d’Atenció a la Població
d’Ètnia Gitana i el Pla Concertat de Prestacions Bàsiques, i també els convenis
instrumentals que se’n deriven’.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret.
Disposició final

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 4839
Acord del Consell de Govern de dia 14 de març de 2008, per al
compliment de la Sentència núm. 956/2007, de 16 de novembre,
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, recaiguda en les actuacions núm.
618/2002
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de
Presidència, en la sessió de dia 14 de març de 2008, adopta, entre d’altres,
l’Acord següent
‘Primer. Executar, en els seus estrictes termes, la Sentència núm.
956/2007, de 16 de novembre, de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, recaiguda en les actuacions
núm. 618/2002.
Segon. Concretar que, d’acord amb la Sentència, no hi ha hagut percepció
indeguda de cap quantitat, per la qual cosa no és procedent establir cap obligació de reintegrament.
Tercer. Proposar, amb l’audiència prèvia de la interessada, que es declari
la impossibilitat d’ocupar càrrecs i llocs de treball dels inclosos en l’article 2 de
la Llei 2/1996, durant el termini de 6 mesos, ateses les circumstàncies concurrents detallades en l’informe adjunt que, en aplicació de l’article 17.2 de la
mateixa Llei, impliquen que aquesta declaració s’imposi en el tràmit mínim del
lapse temporal que estableix l’article 17.1.
Quart. Notificar aquest Acord a la interessada i atorgar-li el termini de 15
dies per a al·legacions, que hauran de versar, exclusivament, sobre la durada de
la impossibilitat d’ocupació dels càrrecs o llocs de treball a què es refereix l’apartat anterior.
Cinquè. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.’
Palma, 14 de març de 2008
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 4665
Resolució de la directora general de Patrimoni d’adscripció a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca de la finca registral de
Portocristo número 70.492 (parcel·la 8 del polígon 14, la Gruta),
per a la construcció d’una bassa d’emmagatzematge d’aigua
residual depurada procedent de l’EDAR de Portocristo
(Manacor)
Antecedents
1. Els articles 19 i 20 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 181, de 30 juliol de
1998) , amb què es disposa que, en el marc de les seves respectives competències, el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears elaboraran conjuntament un pla d’optimització i estalvi de consum d’aigua i impulsaran la redacció
d’un pla plurianual d’inversions en matèria de depuració i reutilització d’aigua.
2. El Protocol d’intencions entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació i la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de 28 d’abril de 1999, amb què s’acordà la realització d’obres de regadiu i optimització de recursos hídrics (protocol horitzó 2008).

