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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 20003
Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

15-09-2009

pertinents.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

D’acord amb el que disposen els articles 56.1 de l’Estatut d’autonomia, 11
c de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i 5 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, correspon al president determinar la composició
del Govern i configurar l’estructura de l’Administració de la Comunitat
Autònoma mitjançant la creació i l’extinció de les conselleries, i també establirne la denominació i les competències.
En aquests moments, és convenient fixar una nova estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, per tal de dotar-la de més eficiència en relació amb els recursos públics, d’adaptar-la a la realitat dels processos
prevists de transferències de competències i de donar més impuls a àrees que es
consideren estratègiques, com és ara la innovació, la recerca i el desenvolupament tecnològic.
Per això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmentades, dict el següent
DECRET

Palma, 14 de setembre de 2009
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Num. 20004
Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de
membres del Govern de les Illes Balears
En ús de les atribucions que em confereixen els articles 56.1 de l’Estatut
d’autonomia i 11 d de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, segons els quals el president nomena i separa els membres que han de
formar el Govern, i en consonància amb les previsions del Decret 13/2009, de
14 de setembre, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix
l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dict el següent
DECRET

Article 1
1. El Govern de les Illes Balears està integrat pel president i pels consellers i conselleres.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sota
la direcció del Govern, s’estructura en les conselleries següents:
Conselleria de Presidència
Conselleria d’Economia i Hisenda
Conselleria de Turisme
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Conselleria d’Educació i Cultura
Conselleria de Salut i Consum
Conselleria de Medi Ambient
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Conselleria de Treball i Formació
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Conselleria d’Esports i Joventut
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Article 2
En els casos d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal
en l’exercici del càrrec, el president ha de ser substituït pel conseller de
Presidència.
Article 3
1.
Govern.

Article 1
Es disposa el cessament com a membres del Govern de les Illes Balears,
tot agraint-los els serveis prestats, de les persones següents:
Hble. Sr. Carles Manera Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació.
Hble. Sra. Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i Cultura.
Hble. Sra. María Ángeles Leciñena Esteban, consellera d’Interior.
Article 2
Es nomenen membres del Govern de les Illes Balears, i assumeixen la titularitat de les conselleries que se’ls assignen, les persones següents:
Hble. Sr. Carles Manera Erbina, conseller d’Economia i Hisenda.
Hble. Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d’Educació i Cultura.
Hble. Sra. Pilar Costa Serra, consellera d’Innovació, Interior i Justícia.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El conseller de Presidència exerceix la Secretaria del Consell de

2. En els supòsits en què pertoqui la substitució d’aquest càrrec, la
Secretaria del Consell de Govern ha de ser assumida pel conseller d’Economia
i Hisenda.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Palma, 14 de setembre de 2009
Disposició addicional
Els consellers d’Economia i Hisenda i d’Innovació, Interior i Justícia han
d’adoptar les mesures necessàries d’assignació i redistribució de mitjans
humans, econòmics i materials per fer efectiva l’estructura de l’Administració
que s’estableix en aquest Decret i, a aquest efecte, poden dictar les disposicions
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