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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

