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Num. 20005
Decret 15/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es regula el règim de suplències dels consellers
i conselleres del Govern de les Illes Balears
El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
determina la composició del Govern i estableix una nova estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
Atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de govern en el
cas d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal dels consellers i
conselleres, i de conformitat amb el que disposa l’article 29.2 de la Llei 4/2001,
de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, que atribueix al president la
facultat d’establir el règim de vacants i suplències dels membres del Govern,
dict el següent
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Num. 20006
Decret 16/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
determina la composició del Govern i estableix una nova estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant la
modificació de diverses conselleries.
La nova estructura sorgeix de la conveniència de dotar l’Administració de
la Comunitat Autònoma de més eficiència en relació amb els recursos públics,
d’adaptar-la a la realitat dels propers processos prevists de transferències de
competències i de donar més impuls a àrees que es consideren estratègiques,
com és ara la innovació, recerca i desenvolupament tecnològic.

DECRET

Article 1
En el cas d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal, els
consellers i conselleres seran suplerts en les seves funcions de la manera
següent:
— El conseller de Presidència serà suplert pel conseller d’Economia i
Hisenda.
— El conseller d’Economia i Hisenda serà suplert pel conseller de
Presidència.
— El conseller de Turisme serà suplert pel conseller de Medi Ambient.
— El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori serà suplert per la
consellera de Comerç, Indústria i Energia.
— El conseller d’Educació i Cultura serà suplert pel conseller de Salut
i Consum.
— El conseller de Salut i Consum serà suplert pel conseller d’Educació
i Cultura.
— El conseller de Medi Ambient serà suplert pel conseller de Turisme.
— La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració serà suplerta
per la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
— El conseller d’Habitatge i Obres Públiques serà suplert per la consellera de Treball i Formació.
— La consellera de Treball i Formació serà suplerta pel conseller
d’Habitatge i Obres Públiques.
— La consellera de Comerç, Indústria i Energia serà suplerta pel conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
— La consellera d’Agricultura serà suplerta per la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia.
— El conseller d’Esports i Joventut serà suplert pel conseller de
Turisme.
— La consellera d’Innovació, Interior i Justícia serà suplerta per la consellera d’Agricultura.

És obligat, en conseqüència, concretar l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries que es veuen afectades, i modificar el Decret 11/2007, d’11 de
juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Aquest Decret ja fou modificat mitjançant els decrets 14/2007, de 20 de
juliol; 20/2007, de 31 de juliol; 37/2007, de 24 d’octubre; 14/2008, de 28 de
març; 16/2008, d’11 d’abril; 22/2008, de 7 d’octubre; 23/2008, de 10 d’octubre;
25/2008, de 27 de novembre, i 26/2008, de 28 de novembre.
Per això, i de conformitat amb les previsions dels articles 11 c i 38.3 a de
la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i 5 i 8 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 primer
L’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, per a les conselleries que es
veuen afectades per la nova organització, es modifica en els termes següents:
1. Conselleria de Presidència:
— Secretaria General
— Direcció General de Relacions Institucionals
— Direcció General de Relacions amb el Parlament i de Coordinació
Normativa
— Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma
— Direcció General de Projectes
— Direcció General de Coordinació Departamental
— Direcció General d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea
— Direcció General de Comunicació
— Direcció General de Qualitat dels Serveis
2. Conselleria d’Economia i Hisenda:

Article 2
Quan no sigui possible la suplència dels consellers i conselleres en la
forma que estableix l’article anterior, aquesta es produirà d’acord amb l’ordre de
precedència que estableix el Decret 13/2009, de 14 de setembre de 2009.

—
—
—
—
—

Secretaria General
Direcció General de Pressuposts i Finançament
Direcció General del Tresor i Política Financera
Direcció General de Patrimoni
Direcció General d’Economia

Disposició final
14. Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia:
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de setembre de 2009
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

—
—
—
Innovació
—
—
—
—
—

Secretaria General
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Direcció General d’Interior
Direcció General d’Emergències
Direcció General de Funció Pública
Direcció General d’Administracions Públiques
Direcció General de Justícia

Article segon

—o—

Les secretaries generals, les direccions generals i els altres òrgans directius exerceixen les competències que els assignen la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

