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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 22491
Decret 17/2009, de 9 d’octubre, del president de les Illes Balears,
pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Presidència i es modifica l’estructura orgànica bàsica d’algunes
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
El Decret 12/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, establí l’estructura orgànica de la Presidència, constituïda bàsicament per la
Secretaria de la Presidència. Aquest òrgan està integrat per quatre gabinets i
l’Oficina d’Anàlisi i Prospectiva.
D’altra banda, el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes
Balears, modificat per diversos decrets posteriors, estableix l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
A hores d’ara és necessari, en el context d’esforç generalitzat per reduir
costs, simplificar l’estructura de la Presidència i, especialment, suprimir la
Secretaria de la Presidència, com també modificar l’estructura d’algunes conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma. Així mateix, cal adaptar
algunes atribucions a la normativa vigent amb rang de llei, com ara la Llei
15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears,
que en l’article 36 adscriu l’Arxiu General del Govern de les Illes Balears a la
conselleria competent en matèria de cultura. També és necessari adaptar l’adscripció o vinculació d’alguns consorcis i ens públics a les conselleries que per
raó de la matèria tenguin afinitat amb l’objecte d’aquests ens, com ara els consorcis dedicats a la creació o millora d’infraestructures, que a partir d’ara es vinculen a la conselleria competent en matèria d’obres públiques.
Excepcionalment, la vinculació del Consorci Menorca Reserva de la Biosfera es
manté respecte de la Conselleria de Presidència, ja que en aquests moments es
troba en procés de dissolució, atès que n’ha assumit els seus objectius l’Agència
Menorca Reserva de la Biosfera. Finalment, s’ha considerat oportú integrar la
Direcció General de Comunicació en l’estructura de la Conselleria de Treball i
Formació, ja que la consellera titular d’aquesta Conselleria és la portaveu del
Govern de les Illes Balears.
Per això, en ús de les atribucions que em confereix la normativa autonòmica, dict el següent
DECRET
Article 1
1. L’estructura orgànica bàsica de la Presidència de les Illes Balears està
formada pel Gabinet de la Presidència, que és l’òrgan de suport directe al president de les Illes Balears, del qual depèn jeràrquicament.
2. Correspon al Gabinet de la Presidència l’assessorament directe del president, com també de la secretaria personal del president; la direcció dels actes
públics i protocol·laris; les relacions públiques i de premsa, i la seguretat del
president.
3. Al capdavant del Gabinet de la Presidència hi ha un director, assimilat
en rang a director general.
4. El Gabinet de la Presidència està integrat pels òrgans i unitats següents:
- Oficina d’Anàlisi i Prospectiva
- Oficina Adjunta a la Direcció del Gabinet de la Presidència
- Oficina de Premsa
- Oficina de Protocol
- Oficina de Relacions Públiques
- Oficina de Seguretat
Al capdavant de cada oficina hi pot haver un responsable amb la condició
de personal eventual, d’acord amb la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears i amb el que disposa la legislació sobre funció pública.
Article 2
Correspon al director del Gabinet de la Presidència la direcció immediata
i la coordinació general dels òrgans i unitats esmentades en l’apartat 4 de l’article anterior.
Article 3
L’Oficina d’Anàlisi i Prospectiva, assimilada en rang a una direcció general i al capdavant de la qual hi ha un director, és l’òrgan al qual correspon el
seguiment de les actuacions prioritàries per a la Presidència. Així mateix, li
correspon l’execució de les actuacions de la Presidència relacionades amb projectes d’interès que es despleguin a qualsevol àmbit territorial, així com la planificació, el disseny i la coordinació de l’elaboració d’estudis, anàlisis i pros-
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pectives que la Presidència estimi convenients.
Article 4
L’adjunt al director del Gabinet de la Presidència dóna suport a aquest
director especialment en l’organització d’actes públics i coordina les oficines de
Protocol i de Relacions Públiques.
Article 5
L’Oficina de Premsa és la unitat que té atribuïdes les funcions de coordinació de les intervencions del president en els mitjans de comunicació, de preparació i emissió de comunicats i d’altres informacions, i de coordinació amb
els gabinets de premsa de les conselleries.
Article 6
L’Oficina de Protocol és la unitat encarregada de la preparació i del desenvolupament dels actes oficials, de les visites que fa i rep el president i de les
atencions de cortesia que comporta l’exercici del càrrec de president de les Illes
Balears.
Article 7
L’Oficina de Relacions Públiques és la unitat que té assignades les funcions de contacte i interlocució amb altres autoritats, amb institucions i entitats
públiques i privades i amb els col·lectius socials.
Article 8
L’Oficina de Seguretat té cura de la protecció personal del President, com
també la del seu entorn; la protecció dels seus vehicles i la de la seu de la
Presidència.
Disposició addicional primera
Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, pel
qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, en els termes següents:
Conselleria de Presidència
- Secretaria General
- Direcció General de Coordinació i Projectes Estratègics
- Direcció General de Relacions Institucionals
- Direcció General d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea
- Direcció General de Qualitat dels Serveis
- Direcció General de Relacions amb el Parlament i de Coordinació
Normativa
- Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma
La Direcció General de Coordinació i Projectes Estratègics exerceix les
funcions d’implementació, impuls, coordinació i seguiment de plans i programes de govern; la coordinació interdepartamental entre els òrgans de conselleries diverses; el suport directe al conseller de Presidència en l’exercici de les
seves atribucions de direcció i gestió, especialment, en la direcció i coordinació
dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria; la coordinació dels òrgans
que tenen atribuïdes competències en matèria de projectes estratègics i interdepartamentals, i la coordinació estratègica amb el Gabinet de la Presidència. Així
mateix, assumeix les funcions atribuïdes a l’extingida Direcció General de
Projectes, excepció feta de l’organització d’esdeveniments d’interès autonòmic.
La Direcció General de Relacions Institucionals assumeix les funcions de
relacions generals amb el Govern de l’Estat i les comunitats autònomes; la interlocució amb els consells insulars; l’acció cívica i les relacions amb els grups
socials, com també amb les organitzacions religioses i les cases regionals amb
seu a les Illes Balears; fundacions, associacions i corporacions de dret públic; el
Registre d’Entitats Jurídiques, i la coordinació administrativa i organització
d’esdeveniments d’interès autonòmic.
La Direcció General de Qualitat dels Serveis exerceix les funcions de
modernització i qualitat dels serveis públics, d’atenció i informació ciutadana,
de participació ciutadana, de simplificació i racionalització dels processos administratius, de coordinació i ordenació dels registres administratius —inclosos els
telemàtics—, i de reconeixement i anàlisi de la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania.
Disposició addicional segona
Es modifica l’apartat 5 de l’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, pel
qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, en els termes següents:
Conselleria d’Educació i Cultura
- Secretaria General
- Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives
- Direcció General de Planificació i Centres
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- Direcció General d’Innovació i de Formació del Professorat
- Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
- Direcció General de Personal Docent
- Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa
- Direcció General de Cultura
- Direcció General de Política Lingüística
La Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives
exerceix funcions de relació amb les administracions educatives i de coordinació general dels serveis educatius; l’ordenació dels ensenyaments; l’ensenyament del català i la normalització lingüística en l’àmbit educatiu; ensenyament
de llengües estrangeres; programes internacionals; la inspecció educativa i l’avaluació del sistema educatiu.
La Direcció General de Personal Docent assumeix les funcions d’ordenació i gestió del personal docent i del personal al servei dels centres educatius; la
informàtica de gestió acadèmica i administrativa.
La Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa exerceix
funcions d’ordenació i gestió del sistema universitari; infraestructures; les relacions amb la comunitat universitària; el foment de la recerca i tecnologies de la
informació i la comunicació.
Disposició addicional tercera
Es modifica l’apartat 10 de l’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol,
pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, en els termes següents:
Conselleria de Treball i Formació
- Secretaria General
- Direcció General de Treball
- Direcció General de Salut Laboral
- Direcció General d’Ocupació i Formació
- Direcció General de Planificació Estratègica
- Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
- Direcció General de Comunicació
La Direcció General de Comunicació té atribuïdes les funcions relatives a
la informació sobre l’activitat governamental i administrativa i a les relacions
amb els mitjans informatius; el règim de premsa, ràdio i televisió públiques, i la
publicitat institucional.
Disposició addicional quarta
Es modifica l’apartat 14 de l’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol,
pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, en els termes següents:
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La Secretaria General de la Conselleria de Presidència dóna assistència
i suport, a més a més, a l’estructura de la Presidència de les Illes Balears i a la
Secretaria del Consell de Govern, i es fa càrrec també de la gestió del Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
La Secretaria General de la Conselleria d’Economia i Hisenda, a més de
les funcions que li atribueix la normativa general, coordina el procediment d’elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves modificacions.
La Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura, a més de les
funcions que li atribueix la normativa general, té adscrit l’Arxiu General de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional sisena
Les restants direccions generals i els altres òrgans directius de les conselleries afectades per aquest Decret, exerceixen les competències en relació amb
els àmbits materials definits, en cada cas, en el Decret 11/2007, d’11 de juliol,
del president de les Illes Balears, 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.
Disposició addicional setena
Totes les funcions atribuïdes per disposicions anteriors a l’extingida
Secretaria de la Presidència que no siguin atribuïdes expressament a cap òrgan
seran assumides pel conseller de Presidència.
Disposició addicional vuitena
Es modifica l’annex del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de
les Illes Balears, en els termes següents:
Conselleria de Presidència
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Televisió de les Illes Balears, SA
Ràdio de les Illes Balears, SA
Multimèdia de les Illes Balears, SA
Fundació Balears a l’Exterior
Fundació Santuari de Lluc
Menorca Reserva de la Biosfera
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
S’incorpora a la llista d’ens vinculats a aquesta Conselleria el consorci
següent:
Consorci Eivissa i Formentera Emprenen
Conselleria d’Educació i Cultura

Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
La Direcció General d’Administracions Públiques exerceix les funcions
relatives a l’organització territorial de la Comunitat Autònoma, les relacions
amb les institucions de govern de les Illes i els municipis, les relacions de cooperació i col·laboració amb els ens territorials i el personal funcionari amb habilitació estatal en servei a les corporacions locals.
S’afegeix al final de l’apartat el paràgraf següent:
L’Institut d’Estudis Autonòmics s’adscriu a la Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia, sota la dependència directa de la consellera.
L’Institut d’Estudis Autonòmics exerceix principalment funcions relatives
a l’estudi, la recerca i la difusió en matèria d’autonomia, amb una atenció preferent al dret públic balear.
L’Institut d’Estudis Autonòmics exerceix també funcions d’assessorament
i suport en el desplegament normatiu de l’Estatut d’autonomia i en els processos de transferències de funcions i serveis, tant de l’Estat cap a la Comunitat
Autònoma com d’aquesta vers els consells insulars, que se li encomanin expressament.

S’incorpora a la llista d’ens vinculats a aquesta Conselleria la fundació
següent:
Fundació Robert Graves
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
S’incorpora a la llista d’ens vinculats a aquesta Conselleria els següents:
Consorci Formentera Desenvolupament
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Consorci Desenvolupament d’Infraestructures Palmanyola
Consorci per a la rehabilitació del patrimoni del municipi des Castell
Disposició final primera
Correspon al conseller de Presidència, al conseller d’Economia i Hisenda
i a la consellera d’Innovació, Interior i Justícia adoptar les mesures que pertoquin per dur a terme les adaptacions sorgides del canvi de l’estructura administrativa de la Presidència de les Illes Balears i de les conselleries que han sofert
modificacions de conformitat amb el que disposa aquest Decret.

Disposició addicional cinquena
L’apartat 1 de l’article 3 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president
de les Illes Balears, 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, queda modificat en els termes següents:

Disposició final segona
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 3
1. Les secretaries generals exerceixen les competències que els assignen
els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret, especialment les que atribueixen funcions
a la Secretaria de la Presidència.

BOIB

15-10-2009

Num. 150

El president
Francesc Antich i Oliver
Palma, 9 d’octubre de 2009

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 22280
Resolució del conseller de Salut i Consum de 7 d’octubre de 2009
per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants
admeses i excloses i la llista definitiva de persones convocades a
la prova de coneixements de català del nivell A en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria zelador/zeladora
dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 15 de juny de 2009 (BOIB núm. 91, de
23 de juny de 2009), i es determina el lloc, la data i l’hora de celebració de l’ exercici de la fase d’oposició
1. Mitjançant la Resolució del conseller de Salut i Consum de 15 de
juny de 2009 —publicada en el BOIB núm. 91, de 23 de juny de 2009— es va
convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria zelador/zeladora dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Mitjançant la Resolució del conseller de Salut i Consum de 7 de
setembre de 2009 —publicada en el BOIB núm. 137, de 19 de setembre de
2009— es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i
excloses del concurs oposició al qual es refereix el punt anterior.
3. Una vegada exhaurit el termini per presentar reclamacions o per
esmenar els defectes apreciats d’acord amb la base 4.3 de la convocatòria, dict
la següent

5. Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el
dia 29 de novembre de 2009, a les 9.30 hores, als llocs següents:
— Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa,
PQ 7,5. Palma (Illes Balears).
— Menorca: Institut d’Educació Secundària Cap de Llevant. C/
Francesc F.Andreu, 2. 07703 Maó.
— Eivissa: Institut d’Educació Secundària Isidor Macabich. C/ de Sa
Blanca Dona, s/n. 07800 Eivissa.
6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
en els webs http://opoibsalut.caib.es i http://opoibsalut.illesbalears.cat i en el
tauler d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació
amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.
El director general
Per delegació del conseller de Salut i Consum (BOIB núm. 48/2008)
Josep M. Pomar Reynés
Palma, 7 de octubre de 2009

Resolució
1. S’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i
excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria zelador/zeladora, convocat mitjançant la Resolució de 15 de juny de 2009 (BOIB
núm. 91, de 23 de juny de 2009). En la llista definitiva de persones admeses en
figuren el nom, els llinatges i el DNI. En la llista definitiva de persones excloses en figura també la causa d’exclusió.
2. S’aprova la llista definitiva de persones convocades a la prova de
coneixements de català del nivell A.
3. Es determina que la prova específica de coneixements de català del
nivell A es durà a terme el dia 25 d’octubre, a les 09.30 hores, als llocs següents:
— Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa,
PQ 7,5. Palma (Illes Balears).
— Menorca: Institut d’Educació Secundària Cap de Llevant. C/
Francesc F.Andreu, 2. 07703 Maó.
— Eivissa: Institut d’Educació Secundària Isidor Macabich. C/ de Sa
Blanca Dona, s/n. 07800 Eivissa.
4. Les persones convocades a la prova de català que tenguin el certificat acreditatiu del nivell de coneixements corresponents al nivell A, que ho
hagin al·legat y que no hagin esmenat aquesta deficiència en el termini de deu
dies hàbils establerts i, consegüentment, estiguin també incloses en la llista definitiva, han de comparèixer davant la comissió tècnica per acreditar el nivell
corresponent aportant algun dels certificats o títols vàlids. Aquesta compareixença es pot fer de qualsevol de les formes següents:
a) El dia 16 d’octubre de 2009, entre les 09:00 y las 14:00 hores, en els
llocs següents:
— Mallorca: Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. C/
Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma.
— Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda Malbúger, núm. 1. 07703
Maó.
— Eivissa: Hospital Ca’n Misses. C/ Corona, s/n. 07800 Eivissa.
b) El dia de la prova específica, a qualsevol dels llocs de celebració, a
les 8:30 h.
La comissió tècnica designada per avaluar la prova ha d’admetre els certificats que aportin les persones aspirants sempre que acreditin el nivell A i estiguin inclosos dins dels prevists en la base 5.1. En cas contrari, les persones
aspirants hauran d’acreditar els coneixements corresponents al nivell A fent i
superant la prova prèvia.
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ZELADOR / ZELADORA TORN LLIURE
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS
DNI
18216886
43023556
43087696
43049371
43069010
18216075
43067235
78212666
43018444
43099379
47216264
43038501
43175032
43162702
28782705
43173870
41570183
42949372
41399599
41521697
18219165
42940617
Y0344561N
43191745
42988931
48367542
43082993
43026628
43018421
43168991
23776389
46959033
18216027
48895041
43153507
46950513
43074414
43213188
43050815
43122208
18231593

LLINATGES I NOM
Abad Segura, Sebastiana
Abraham Nadal, Francisca
Abraham Piña, Jaime
Abraham Piña, Rafael
Abrines Sola, Magdalena
Acedo Saez, Francisca
Acosta Alou, Enrique
Acosta Bover, Catalina
Acosta Bover, Gabriel Angel
Acosta Diaz, Mirella
Adarve Fernandez, Juan Antonio
Adela Fernandez, Maria Victoria
Adela Rojas, Elena
Adelantado Martinez, Christian
Adorna Rojas, Francisco Jose
Adrados Torres, Maria Jesus
Adrover Bauza, Maria Magdalena
Adrover Bordoy, Isabel Maria
Adrover Coll, Lluisa
Adrover Garcias, Pere
Adrover Nadal, Isabel
Adrover Rigo, Catalina
Agudelo Cruz, Pedro Alexander
Agudo Rubio, Borja
Aguilar Ruiz, Noemi
Aguilera Garcia, Begoña
Aguilera Santiago, Juan José
Aguilo Nicolau, Jose
Aguilo Tenerife, Jaume
Agullo Prieto, Margarita
Alabarce Lopez, Antonio
Alarcon Andiñach, Margarita
Alarcon Gonzalez, Didac
Alba Berrocal, Santiago
Albaladejo Fornes, Eva
Albanchel Muñoz, Maria Del Pilar
Alberti Salamanca, Cristina
Alberto Pons, Jordi
Albertos Rodriguez, Flora Maria
Albis Garcia, Manuel
Alcacer Peñas, Maria Jose

