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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 28701
Decret 92/2009, de 29 de desembre, de dissolució i liquidació del
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears
El Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears
(CDEIB) va ser creat pel Decret 80/1994, de 9 de juliol, sota la denominació de
Consorci per al Desenvolupament Econòmic del Raiguer (CDER). En el Decret
74/2000, de 28 d’abril, s’aproven els Estatuts del Consorci, els quals, entre
altres coses, suposen el seu canvi de denominació. En el Decret 82/2004, de 22
de juny, es reformen els estatuts del CDEIB per tal d’establir-ne la nova estructura organitzativa. Posteriorment, el 13 de novembre de 2004 es va publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 l’Ordre del conseller de
Comerç, Indústria i Energia de 28 d’octubre de 2004 per la qual es publica el
text refós dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les
Illes Balears.
Segons l’article 3 d’aquest text refós, l’objectiu del Consorci és gestionar
i promoure el desenvolupament econòmic de les Illes Balears, més concretament de les comarques de l’Objectiu 2, en els termes municipals de la comunitat autònoma que esmenta aquest mateix article. Un cop analitzades les funcions
que desenvolupa el Consorci i havent estudiat les diferents alternatives per ser
més eficients amb els recursos i més eficaços en les actuacions, s’ha considerat
necessari dissoldre el CDEIB.
L’article 6 del text refós indica, entre altres coses, que el Consorci es dissoldrà a proposta de la Junta Rectora, amb l’acord previ de la majoria absoluta
dels seus membres amb dret de vot.
D’acord amb aquesta previsió, la Junta Rectora del Consorci, en la sessió
de 22 de desembre de 2009, va proposar la dissolució i posterior liquidació del
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears, per majoria
absoluta, amb efectes des del 31 de desembre de 2009 i en els termes que proposa l’Acord de la Junta Rectora de 22 de desembre de 2009, així com l’aprovació del decret corresponent.
Atès que el CDEIB va ser creat mitjançant un decret del Consell de
Govern, correspon aprovar una norma del mateix rang per tal de dissoldre’l.
Per això, a proposta de la consellera de Comerç, Indústria i Energia i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 29 de desembre de
2009,
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CDEIB en la data de la seva dissolució.
Article 5
Actuacions necessàries per a la liquidació
Es faculta la Secretaria General de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia perquè realitzi les actuacions necessàries per a la liquidació del
Consorci en els termes que s’exposen en els articles anteriors.
Disposició derogatòria
Queden derogats el Decret 74/2000, de 28 d’abril, pel qual s’aproven els
Estatuts del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears,
així com el Decret 82/2004, de 23 de setembre, que el modifica, i l’Ordre del
conseller de Comerç, Indústria i Energia de 28 d’octubre de 2004 per la qual es
publica el text refós dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament
Econòmic de les Illes Balears.
Disposició final
Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
tindrà efectes des del 31 de desembre de 2009.
Palma, 29 de desembre de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Comerç, Indústria i Energia
Francesca Vives i Amer

ANNEX 1
PERSONAL TRANSFERIT A L’IDI
Treballador
Antoni Rodríguez Mir
Catalina Alcover Busquets
Ruth Mateu Vinent
Josefina Linares Capó
Catalina Fiol Ripoll
Josefina Navarro Valle
Francisca Ramon Llabrés
Rafel Gomila Bover
Juan Antonio Fernández Maya

Categoria
Director gerent
Cap d’administració
Tècnica superior
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Ordenança
Auxiliar manteniment

DECRET
Article 1
Dissolució
S’aprova la dissolució del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de
les Illes Balears (CDEIB), creat pel Decret 80/1994, de 9 de juliol, sota la denominació de Consorci per al Desenvolupament Econòmic del Raiguer (CDER), i
modificat –el seu nom– pel Decret 74/2000, de 28 d’abril.
Article 2
Liquidació
S’aprova la liquidació del CDEIB en els termes proposats en l’Acord de
la Junta Rectora del CDEIB de 22 de desembre de 2009.
Article 3
Subrogació de relacions laborals
L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), Fires i
Congressos de les Illes Balears SA i Multimèdia de les Illes Balears SAU s’han
de subrogar en els contractes laborals que tengui subscrits el CDEIB a partir de
l’1 de gener de 2010, i en els termes que estableix l’annex 1 d’aquest Decret.
Aquesta subrogació s’ha d’efectuar sense que hi hagi cap interrupció de la relació contractual laboral, i s’ha de notificar a l’altra part contractant.
Article 4
Subrogació dels drets i deures de caràcter no laboral i de l’immobilitzat
L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) s’ha de
subrogar en tots els drets i deures, així com en tot l’immobilitzat, que tengui el

PERSONAL TRANSFERIT A FIRES I CONGRESSOS DE LES ILLES
BALEARS, SA
Treballador
Joan Francesc Canyelles
Antoni Cans Cañellas
Margalida Vidal Company
Bartolomé Mulet Reynés

Categoria
Coordinador fires
Coordinador recerca productes autòctons
Delegada del Raiguer
Auxiliar administratiu

PERSONAL TRANSFERIT A MULTIMÈDIA ILLES BALEARS, SAU
Treballador
Joan Pujol Ferragut

Categoria
Tècnic coordinador

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 28702
Decret 93/2009, de 29 de desembre, pel qual es disposa el cessament i el nomenament del director general d’Innovació i
Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
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Autònoma, i dels consellers, elevar-ne la proposta.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 29 de desembre de 2009,
DECRET
Article únic
1. S’accepta la renúncia i es disposa el cessament del senyor Josep
Serra Colomar com a director general d’Innovació i Formació del Professorat i
se li agraeixen els serveis prestats.
2. Es nomena el senyor Miquel Perelló Oliver director general
d’Innovació i Formació del Professorat.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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1. En virtut d’aquesta Ordre es creen els fitxers de dades de caràcter personal de la Conselleria d’Economia i Hisenda que s’indiquen en l’annex.
2. Aquests fitxers es troben subjectes a tots els efectes al que disposa la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal; al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i
al Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la creació, modificació i supressió de
fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també a la resta de normativa
que pugui resultar aplicable.
3. Els fitxers s’estructuren, tal com consta en l’annex d’aquesta Ordre i
d’acord amb l’article 54 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i l’article 2 del Decret 90/2006, de 20 d’octubre, en els conceptes següents: denominació, finalitat i usos prevists, persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar dades, procediment de recollida de dades, estructura bàsica, descripció
del tipus de dades i del sistema de tractament utilitzat, cessions de dades previstes, òrgan administratiu responsable del fitxer, òrgan davant el qual es poden
exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, i mesures de seguretat.
Article 2
Cessió de dades

Palma, 29 de desembre de 2009
El president
Francesc Antich Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

Les dades que figuren en els fitxers no es poden cedir a tercers, excepte
en els supòsits prevists en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en la
resta de l’ordenament jurídic. No obstant això, aquestes dades poden ser utilitzades per a estudis estadístics en els termes que estableix la normativa autonòmica sobre estadística, sempre que es garanteixi que l’ús es farà de manera despersonalitzada.

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 28507
Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 21 de desembre de
2009 per la qual es creen diversos fitxers que contenen dades de
caràcter personal de la Conselleria d’Economia i Hisenda
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, té per objecte garantir i protegir, en relació amb el tractament
de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, especialment, pel que fa a l’honor i a la intimitat personal i familiar.
En el capítol I del títol IV de la Llei orgànica esmentada s’estableixen els
aspectes formals i materials que han de tenir els fitxers de titularitat pública.
Concretament, l’article 20 disposa que la creació, modificació i supressió dels
fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial
corresponent, en aquest cas, el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per altra banda, el Decret 90/2006, de 20 d’octubre, estableix que en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les disposicions generals de creació, modificació i supressió dels fitxers que contenen
dades de caràcter personal han d’adoptar la forma d’ordre dictada pel titular respectiu de cada conselleria.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, exigeix, a més, que s’adoptin les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.
El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, estableix tres nivells de protecció
(bàsic, mitjà i alt) segons el tipus de dada emmagatzemada i/o la finalitat del fitxer, i fixa les diferents mesures de seguretat que s’han d’adoptar en funció del
nivell de protecció assignat. També estableix el contingut que ha de tenir la disposició general de creació, modificació o supressió de fitxers.
Per tot això, fent ús de les facultats atribuïdes pels articles 33.3 i 38.2 de
la Llei 4/2001, de 14 de març, i per l’article 1 del Decret 90/2006, de 20 d’octubre, d’acord amb l’informe a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i
d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Creació de fitxers

Article 3
Òrgans responsables
Els òrgans responsables de cadascun dels fitxers inclosos en l’annex han
d’adoptar, amb la supervisió directiva de la Secretaria General, les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, i per garantir l’honor, la intimitat
personal i familiar de les persones físiques i el ple exercici dels seus drets reconeguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Article 4
Deure de secret i document de seguretat
1. Les persones que participin en qualsevol fase del tractament de les
dades de caràcter personal a què fa referència aquesta Ordre resten obligades a
guardar-ne el secret professional, una obligació que subsisteix després d’haver
finalitzat les relacions amb l’òrgan responsable del fitxer o fitxers.
2. A aquest efecte, l’òrgan responsable ha d’establir un document de seguretat que contengui les regles relatives a l’assignació de funcions, obligacions i
responsabilitats del personal que intervengui en el tractament de les dades, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre.
Article 5
Exercici de drets
L’exercici dels drets que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
reconeix a les persones físiques s’ha de dur a terme d’acord amb el que s’hi estableix i amb el que disposa la normativa que la desplega.
Disposició addicional única
La creació o modificació dels fitxers continguts en l’annex s’ha de notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè els inscrigui en el
Registre General de Protecció de Dades, en compliment del que disposa l’article 39.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
Disposició final única
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de desembre de 2009
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

