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Num. 2583
Decret 5/2010, de 7 de febrer, 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 3/2010, de 7 de febrer, 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 els
casos 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

DECRET

Article 1
En els casos d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal,
els consellers i conselleres han de ser suplerts en les seves funcions de la manera següent:
— El conseller de Presidència ha de ser suplert pel conseller d’Economia
i Hisenda.
— El conseller d’Economia i Hisenda ha de ser suplert pel conseller de
Presidència.
— El conseller de Medi Ambient i Mobilitat ha de ser suplert per la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
— La consellera de Turisme ha de ser suplerta pel conseller de
Presidència.
— El conseller d’Educació i Cultura ha de ser suplert per la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia.
— La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració ha de ser suplerta per la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
— El conseller de Salut i Consum ha de ser suplert pel conseller de
Treball i Formació.
— El conseller d’Habitatge i Obres Públiques ha de ser suplert per la consellera d’Agricultura i Pesca.
— La consellera de Comerç, Indústria i Energia ha de ser suplerta pel conseller de Medi Ambient i Mobilitat
— La consellera d’Agricultura i Pesca ha de ser suplerta pel conseller
d’Habitatge i Obres Públiques.
— El conseller de Treball i Formació ha de ser suplert pel conseller de
Salut i Consum.
— La consellera d’Innovació, Interior i Justícia ha de ser suplerta pel conseller d’Educació i Cultura.
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Num. 2584
Decret 6/2010, de 7 de febrer, 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 bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Mitjançant el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes
Balears, s’establiren les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquest Decret va ser 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; 26/2008, de 28 de novembre; 16/2009, de 14 de
setembre, 17/2009, de 9 d’octubre, i 1/2010, de 14 de gener.
En data d’avui, s’ha aprovat el Decret 3/2010, de 7 de febrer, pel qual es
determina una nova composició del Govern de les Illes Balears mitjançant l’extinció i la modificació de diverses conselleries. En conseqüència, cal adaptar
l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma a aquesta nova composició.
A més, s’ha constatat la conveniència de millorar la delimitació de l’àmbit material d’actuació de diverses direccions generals, com també la necessitat
de racionalitzar l’adscripció o vinculació d’alguns ens públics respecte d’algunes conselleries.
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 els articles 5 i 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 primer
S’afegeix al punt 1 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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, corresponent a la Conselleria de Presidència, el paràgraf
següent:
Es crea la Delegació de la Presidència per a l’Esport, com a òrgan assimilat en rang a una direcció general, adscrit a la Conselleria de Presidència i al
capdavant del qual hi ha un delegat que exerceix les funcions següents: promoció de l’activitat esportiva; competicions oficials; associacions esportives; intervenció administrativa en matèria de navegació i busseig esportiu; titulacions
nauticoesportives i subaquàtiques.
Article segon

Article 2
Quan no sigui possible la suplència dels consellers i conselleres en la
forma que estableix l’article anterior, aquesta suplència es produirà d’acord amb
l’ordre de precedència que estableix el Decret 3/2010, de 7 de febrer, 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.

Es modifica el punt 3 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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
3. Conselleria de Turisme:
— Secretaria General
— Direcció General de Promoció Turística
— Direcció General d’Ordenació i Planificació Turística
— Direcció General de Comunicació

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

Palma, 7 de febrer de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General de Promoció Turística: promoció, difusió i comercialització dels productes i serveis turístics; informació estadística i estudis relatius
al turisme.
b) Direcció General d’Ordenació i Planificació Turística: ordenació normativa general i planificació del sector turístic.

—o—
c) Direcció General de Comunicació: funcions relatives a la informació
sobre l’activitat governamental i administrativa i a les relacions amb els mitjans

4

BOIB

Num. 21 EXT.

informatius; règim de premsa, ràdio i televisió públiques; publicitat institucional.
Article tercer
Es modifica el punt 4 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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
4. Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat:
— Secretaria General
— Direcció General de Recursos Hídrics
— Direcció General de Biodiversitat
— Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental
— Direcció General de Mobilitat
— Direcció General d’Ordenació del Territori
— Direcció General de Transport Aeri i Marítim
Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General de Recursos Hídrics: planificació hídrica, tarifes i
plans d’estalvis; domini públic hidràulic i règim jurídic de l’aigua; laboratori de
l’aigua, subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals; execució de
plans i acords nacionals i internacionals relatius a les competències de la
Direcció General.
b) Direcció General de Biodiversitat: biodiversitat i ordenació dels recursos naturals en relació amb les competències de la Direcció General; planificació, conservació i gestió dels espais naturals protegits a l’empara de la legislació ambiental; ecosistemes terrestres i marins en els termes que preveu la legislació vigent; paisatge, cartografia; espècies protegides; recursos forestals; planificació i gestió forestal i de forests; prevenció i extinció d’incendis forestals;
caça; execució de plans i acords nacionals i internacionals relatius a les competències de la Direcció General.
c) Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental: coordinació
d’actuacions en matèria de canvi climàtic; compliment dels compromisos de
reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle; seguiment de l’evolució del
clima, informació i prediccions; elaboració, aprovació i coordinació dels plans i
programes d’educació ambiental, inclosa la de la mar, com també les activitats
formatives en els espais naturals protegits i de la mar; planificació, ordenació i
gestió dels residus i dels sòls contaminants; contaminació acústica; control de la
contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire; laboratori de l’atmosfera, competències de la Conselleria en matèria de pedreres; auditories mediambientals pel
que fa a l’Agenda Local 21, ECOTUR i Sistema EMAS de gestió ambiental;
intervencions mediambientals en relació amb les aigües costaneres i abocaments
a la mar; execució de plans i acords nacionals i internacionals relatius a les competències de la Direcció General.
d) Direcció General de Mobilitat: planificació i ordenació dels transports
terrestres i marítims; polítiques de mobilitat.
e) Direcció General d’Ordenació del Territori: planificació general de
l’ordenació territorial i urbanística; cartografia; recuperació i millora d’infraestructures territorials; ordenació del litoral; intervencions en la zona de servitud
de protecció de costes; actuacions en domini públic maritimoterrestre; execució
de plans i acords nacionals i internacionals relatius a competències de la
Direcció General.
f) Direcció General de Transport Aeri i Marítim: ordenació i planificació
del transport marítim entre ports o punts de la Comunitat Autònoma; intervenció administrativa en matèria de navegació i titulacions; participació i seguiment
de la política de transport aeri; promoció i planificació de la participació de la
Comunitat Autònoma en la gestió dels aeroports (cogestió aeroportuària).
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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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
8. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració:
— Secretaria General
— Direcció General d’Atenció a la Dependència
— Oficina de 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
— Direcció General de Joventut
Les direccions generals 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 a altres col·lectius en situació de risc; prestacions econòmiques; autorització,
registre, inspecció de serveis i centres de serveis socials.
b) Oficina de Defensa dels Drets del Menor: defensa i promoció dels drets
dels menors; queixes sobre situacions d’amenaça i 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; reinserció social.
d) Direcció General de Cooperació: cooperació social i econòmica de
caràcter exterior, polítiques de solidaritat i desenvolupament humà en 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 l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’elaboració, de seguiment
i d’avaluació dels plans sectorials d’afers socials d’àmbit autonòmic, i de 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.
g) Direcció General de Joventut: promoció de les activitats juvenils; turisme juvenil i de temps lliure; participació i associacions juvenils.
Article sisè
Es modifica el punt 9 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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
9. Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques:
— Secretaria General
— Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
— Direcció General d’Obres Públiques

Article quart
Se suprimeix el punt 7 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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, corresponent a la Conselleria de Medi Ambient.

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General d’Arquitectura i Habitatge: foment de la rehabilitació
d’immobles; habitatges de protecció oficial; supressió de barreres arquitectòniques; control de la qualitat de l’edificació; arquitectura: projectes i valoracions.

Article cinquè
b) Direcció General d’Obres Públiques: planificació, construcció, ordena-
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ció i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica i d’altres infraestructures
públiques; infraestructures hidràuliques i de sanejament d’aigües; relacions amb
l’entitat Ports de les Illes Balears.
Article setè
1. Se suprimeix la lletra e, referent a la Direcció General de Comunicació,
del punt 10 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,
corresponent a la Conselleria de Treball i Formació.
2. La Direcció General de Comunicació passa a formar part de l’estructura orgànica de la Conselleria de Turisme.
Article vuitè
Se suprimeix el punt 13 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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, corresponent a la Conselleria d’Esports i
Joventut.
Article novè
A conseqüència del contingut de l’article 1.2 del Decret 3/2010, de 7 de
febrer, del president de les Illes Balears i de la supressió dels punts 7 i 13 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 bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
corresponents a la Conselleria de Medi Ambient i a la Conselleria d’Esports i
Joventut, l’enumeració d’aquest precepte queda de la manera següent:
1. Conselleria de Presidència
2. Conselleria d’Economia i Hisenda
3. Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
4. Conselleria de Turisme
5. Conselleria d’Educació i Cultura
6. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
7. Conselleria de Salut i Consum
8. Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
9. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
10. Conselleria de Treball i Formació
11. Conselleria d’Agricultura i Pesca
12. Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
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Fundació Jardí Botànic de Sóller
Consorci Aubarca Es Verger
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
Consorci de la Gola
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA)
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Consorci de Transports de Mallorca
Consorci Eivissa i Formentera Emprenen
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Institut Balear de la Dona
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
Fundació Balear d’Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan
Crespí
Fundació Balear contra la Violència de Gènere
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
Fundació d’Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes
Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP)
Consorci Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca
Consorci Recursos Sociosanitaris i Assistencials d’Eivissa i Formentera
Turisme Jove
Institut Balear de la Joventut
Institut de la Joventut de Mallorca
Institut de la Joventut de Menorca
Institut de la Joventut d’Eivissa i Formentera
Consorci i Gestió Sociosanitari d’Eivissa
Fundació Balear de la Memòria Democràtica
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
GESTUR Balear, SA
Consorci Palma Habitatge
Consorci Penya-segat Port de Maó
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
Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Consorcis d’Aigües
Ports de les Illes Balears
Disposició derogatòria

Article desè
Els apartats de l’annex del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de
les Illes Balears, corresponents a les conselleries següents tenen el contingut que
s’indica a continuació:
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
Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear-Illesport
Consorci Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià
Consorci de Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Escola Balear de l’Esport
Consorci Foment de l’Esport de Manacor
Consorci Foment de l’Esport de Marratxí
Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final primera
Correspon a la consellera d’Innovació, Interior i Justícia i al conseller
d’Economia i Hisenda adoptar les mesures que pertoquin per dur a terme les
adaptacions sorgides del canvi de l’estructura administrativa.
Disposició final segona
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de febrer de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver

Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
Institut Balear de Conservació de la Natura (IBANAT)
Espais de Natura Balear

—o—

