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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
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c) Direcció General d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea:
projecció exterior dels interessos autonòmics; participació en la política internacional de l’Estat; relacions amb la Unió Europea; oficines de representació, i
comunitats balears a l’exterior.

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 5815
Decret 10/2010, de 9 de març, 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, es varen establir les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Des que va entrar en vigor, aquest Decret ha estat modificat diverses vegades.
De resultes de la darrera composició del Govern de les Illes Balears que
estableix el Decret 3/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, s’extingiren algunes conselleries i se’n reestructuraren algunes altres, per la qual
cosa es modificà novament l’estructura orgànica de l’Administració de la
Comunitat Autònoma per adaptar-la a aquesta nova composició.
Així, s’ha constatat la conveniència d’elaborar un nou Decret que, d’una
banda, integri tots els canvis d’estructuració orgànica que afecten
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, de l’altra,
introdueixi les modificacions necessàries per delimitar millor l’àmbit material
d’actuació de diverses direccions generals.
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 1
Les conselleries que formen l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears exerceixen les competències normatives i executives que
atribueixen a aquesta Administració l’Estatut d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic en els sectors corresponents de l’acció pública.
Article 2
Per a les conselleries que formen l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears s’estableix l’estructura orgànica bàsica següent:
1. 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
Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General de Coordinació i Projectes Estratègics: implementació, impuls, coordinació i seguiment de plans i programes de govern; coordinació interdepartamental entre els òrgans de conselleries diverses; 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; coordinació dels òrgans que tenen atribuïdes competències en
matèria de projectes estratègics i interdepartamentals, i 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.
b) Direcció General de Relacions Institucionals: relacions generals amb el
Govern de l’Estat i les comunitats autònomes; interlocució amb els consells
insulars; acció cívica i relacions amb els grups socials, com també amb les organitzacions religioses i les cases regionals amb seu a les Illes Balears; relacions
amb fundacions, associacions i corporacions de dret públic; Registre d’Entitats
Jurídiques; coordinació administrativa i organització d’esdeveniments d’interès
autonòmic.

d) Direcció General de Qualitat dels Serveis: modernització i qualitat dels
serveis públics, atenció i informació ciutadana, participació ciutadana, simplificació i racionalització dels processos administratius, coordinació i ordenació
dels registres administratius, inclosos els telemàtics, reconeixement i anàlisi de
la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania.
e) Direcció General de Relacions amb el Parlament i de Coordinació
Normativa: suport al Govern en les relacions amb el Parlament; coordinació de
la iniciativa legislativa i de l’exercici dels poders normatius del Govern i de
l’Administració de la Comunitat Autònoma; coordinació del desplegament normatiu de l’Estatut d’autonomia; coordinació dels processos de transferències de
funcions i serveis i impuls dels dispositius estatutaris adequats; relacions amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears; Inventari general d’òrgans col·legiats;
registre de convenis i acords; relacions amb la Comissió Assessora de Dret
Civil.
Així mateix, s’integren en la Conselleria de Presidència els òrgans
següents:
- Advocacia de la Comunitat Autònoma
- Delegació de la Presidència per a l’Esport
Els òrgans esmentats exerceixen les competències següents:
a) L’Advocacia de la Comunitat Autònoma: les que estableix la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de direcció i coordinació dels serveis de representació i defensa en judici i d’assessorament jurídic del Govern i
l’Administració de la Comunitat Autònoma; coordinació dels serveis jurídics de
les conselleries i de les entitats dependents de l’Administració de la Comunitat
Autònoma.
b) La Delegació de la Presidència per a l’Esport, òrgan assimilat en rang
a una direcció general i al capdavant del qual hi ha un delegat: les funcions de
promoció de l’activitat esportiva, competicions oficials i associacions esportives.
2. Conselleria d’Economia i Hisenda:
-

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

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General de Pressuposts i Finançament: impuls i coordinació
del procés de preparació, d’execució i de control dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma; control pressupostari de les despeses amb finançament
afectat i dels fons europeus; ordenació del sistema de finançament autonòmic;
relacions financeres amb les hisendes territorials; coordinació i seguiment del
finançament de les transferències de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat
Autònoma; suport als processos de descentralització territorial de competències
autonòmiques.
b) Direcció General del Tresor i Política Financera: tresoreria general i
endeutament; tutela financera dels ens integrants del sector públic autonòmic i,
si escau, dels ens locals; caixes d’estalvis i institucions de crèdit cooperatiu;
societats de garantia recíproca; mediadors d’assegurances; mutualitats de previsió social.
c) Direcció General de Patrimoni: ordenació, gestió, inventari i defensa
dels béns i drets de l’Administració de la Comunitat Autònoma i, si escau, de les
entitats que en depenen; gestió dels tributs i de les assegurances relatives als
béns de la Comunitat Autònoma; contractació administrativa; registres de contractes i contractistes; Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
d) Direcció General d’Economia: planificació econòmica general; ordenació econòmica; promoció de l’economia productiva; anàlisi de la conjuntura
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econòmica; estadística.
Així mateix, s’integren en la Conselleria d’Economia i Hisenda els òrgans
següents:
- Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears
Els òrgans esmentats exerceixen les competències següents:
a) Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les
que estableix el títol IV del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, i la normativa de desplegament reguladora de l’organització i les funcions
d’aquest òrgan. Així mateix, és l’òrgan responsable del manteniment, la custòdia i la gestió de la informació continguda en la base de dades de subvencions
de la Comunitat Autònoma.
b) Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears: les que estableix el
Decret 49/2006, de 2 de juny, pel qual s’estructuren els òrgans competents per
conèixer i resoldre les reclamacions economicoadministratives que es produeixin en l’àmbit de les gestions econòmica, financera i tributària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
3. 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’estalvi; domini públic hidràulic i règim jurídic de l’aigua; laboratori de
l’aigua, subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals, infraestructures hidràuliques i de sanejament d’aigües.
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 i dels parcs nacionals gestionats per la Comunitat Autònoma a l’empara de la legislació ambiental; ecosistemes terrestres i marins en els termes que preveu la legislació vigent; paisatge; espècies protegides; recursos forestals; planificació i gestió forestal i de
forests; prevenció i extinció d’incendis forestals; caça.
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 sensibilització sobre el canvi climàtic, control de la contaminació atmosfèrica, inventari d’emissions i qualitat de l’aire; 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 contaminats; normativa de renous; auditories mediambientals, Agenda Local 21 i sostenibilitat;
ECOTUR i sistemes de gestió ambiental (EMAS, ecoetiquetes); informació
ambiental i informes de l’estat del medi ambient; promoció de la qualitat
ambiental; certificats de convalidació d’inversió ambiental.
d) Direcció General de Mobilitat: planificació i ordenació dels transports
terrestres; polítiques de mobilitat.
e) Direcció General d’Ordenació del Territori: ordenació territorial i urbanisme, en el marc de les competències autonòmiques corresponents; sistemes
d’informació territorial; cartografia; recuperació i millora d’infraestructures
territorials; ordenació del litoral; autoritzacions i control dels abocaments de
terra a la mar; intervencions mediambientals en relació amb les aigües costaneres; autoritzacions i control de les actuacions en zona de servitud de protecció
de la Llei de costes en sòl rústic; informes i actuacions relatius a plans, projectes i obres a la costa inclòs el domini públic maritimoterrestre; actuacions en
domini públic maritimoterrestre, a excepció del domini públic portuari.
f) Direcció General de Transport Aeri i Marítim: ordenació i planificació
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del transport marítim entre ports o punts de la comunitat autònoma sense connexió amb altres ports o punts d’altres àmbits territorials; intervenció administrativa en matèria de navegació i titulacions nauticoesportives; intervenció
administrativa en matèria de busseig esportiu i titulacions subaquàtiques; 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).
Així mateix, s’integra en la Conselleria de Medi Ambient l’òrgan següent:
- Comissió Balear de Medi Ambient, òrgan col·legiat assimilat en rang a
un òrgan directiu, que té la consideració d’òrgan ambiental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i que exerceix les funcions que estableix el Decret
29/2009, de 8 de maig, en relació amb els projectes, plans o programes subjectes a avaluació d’impacte ambiental o avaluació ambiental estratègica que
l’Administració de la Comunitat Autònoma, els consells insulars, els municipis
o les entitats de dret públic vinculades a qualsevol d’aquestes administracions
territorials o que en depenguin hagin d’autoritzar, elaborar, adoptar o aprovar.
4. Conselleria de Turisme:
-

Secretaria General
Direcció General de Promoció Turística
Direcció General d’Ordenació i Planificació Turística
Direcció General de Comunicació

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.
c) Direcció General de Comunicació: informació sobre l’activitat governamental i administrativa i relacions amb els mitjans informatius; règim de
premsa, ràdio i televisió públiques; publicitat institucional.
5. Conselleria d’Educació i Cultura:
-

Secretaria General
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives
Direcció General de Planificació i Centres
Direcció General d’Innovació i 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

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives:
relació amb les administracions educatives i coordinació general dels serveis
educatius; ordenació dels ensenyaments; ensenyament del català i normalització
lingüística en l’àmbit educatiu; ensenyament de llengües estrangeres; programes
internacionals; inspecció educativa i avaluació del sistema educatiu; convalidacions de títols acadèmics.
b) Direcció General de Planificació i Centres: planificació educativa;
coordinació, règim orgànic i funcionament dels centres docents; centres concertats; relacions amb la comunitat educativa; educació a distància no universitària; gestió de títols acadèmics; beques; serveis complementaris a l’ensenyament
(menjador i transport escolar).
c) Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat: impuls i
foment de projectes d’innovació educativa; materials didàctics; formació permanent del professorat; atenció a la diversitat.
d) Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent:
formació professional i relacions del sistema educatiu amb l’empresa; ensenyaments de règim especial; educació de persones adultes.
e) Direcció General de Personal Docent: ordenació i gestió del personal
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docent i del personal al servei dels centres educatius; informàtica de gestió acadèmica i administrativa.
f) Direcció General d’Universitat i Modernització Educativa: ordenació i
gestió del sistema universitari; infraestructures; relacions amb la comunitat universitària; foment de la recerca i tecnologies de la informació i la comunicació.
g) Direcció General de Cultura: difusió i foment de la cultura; promoció
de la cultura balear a l’exterior; cultura popular; llibres i propietat intel·lectual;
biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; registre de les acadèmies constituïdes com a corporacions de dret públic.
h) Direcció General de Política Lingüística: normalització de la llengua
catalana; promoció i defensa dels drets lingüístics.
6. 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 altres col·lectius en situació de risc; prestacions econòmiques.
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a) Direcció General de Salut Pública i Participació: promoció i protecció
de la salut; ordenació de la medicina preventiva i de l’assistència sanitària; epidemiologia i prevenció de les malalties; sanitat ambiental; sanitat veterinària;
inspecció sanitària.
b) Direcció General de Planificació i Finançament: planificació i ordenació sanitària general; finançament sanitari; polítiques de qualitat de la prestació
sanitària.
c) Direcció General d’Avaluació i Acreditació: avaluació i inspecció dels
serveis sanitaris; acreditació de centres, serveis i professionals sanitaris; polítiques de formació, d’investigació i d’informació sanitàries; coordinació autonòmica de trasplantaments d’òrgans i de teixits.
d) Direcció General de Farmàcia: ordenació farmacèutica; control i millora de la qualitat de la prestació farmacèutica; productes farmacèutics.
e) Direcció General de Consum: defensa dels consumidors i usuaris; control de mercat; inspecció de consum; informació i atenció als consumidors i
usuaris; Junta Arbitral de Consum; relacions amb les associacions de consumidors.
Així mateix, s’integra en la Conselleria de Salut i Consum l’òrgan
següent:
- Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic: és l’òrgan de
l’Administració sanitària de les Illes Balears encarregat de defensar els drets que
reconeixen la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i la resta de
normativa general aplicable.
8. Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques:

b) Oficina de Defensa dels Drets del Menor: defensa i promoció dels drets
dels menors, queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets.

- Secretaria General
- Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
- Direcció General d’Obres Públiques

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.

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:

d) Direcció General de Cooperació: cooperació social i econòmica de
caràcter exterior, polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i
països no desenvolupats o en via de desenvolupament.

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.

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.

b) Direcció General d’Obres Públiques: planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica; infraestructures portuàries
de competència autonòmica i gestió del domini públic portuari.

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 autonòmics; 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, seguiment i avaluació
dels plans sectorials d’afers socials d’àmbit autonòmic, i 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; planificació de les inversions i construcció de centres de serveis socials.
g) Direcció General de Joventut: promoció de les activitats juvenils;
turisme juvenil i de temps lliure; participació i associacions juvenils.
7. Conselleria de Salut i Consum:
-

Secretaria General
Direcció General de Salut Pública i Participació
Direcció General de Planificació i Finançament
Direcció General d’Avaluació i Acreditació
Direcció General de Farmàcia
Direcció General de Consum

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:

9. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia:
-

Secretaria General
Direcció General de Comerç
Direcció General de Promoció Industrial
Direcció General d’Indústria
Direcció General d’Energia
Direcció General de Fons Europeus

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General de Comerç: comerç interior; equipaments comercials;
fires; artesania; cambres de comerç; política de preus.
b) Direcció General de Promoció Industrial: foment de l’activitat industrial.
c) Direcció General d’Indústria: aigües i mines; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles; establiments industrials; organismes de control; empreses instal·ladores i mantenidores; instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió;
instal·lacions tèrmiques; aparells elevadors; recipients de pressió; productes
petrolífers i gasos combustibles; metrologia; metalls preciosos; plantes de formigó; seguretat industrial.
d) Direcció General d’Energia: energies tradicionals i alternatives; planificació i foment de l’ús d’energies renovables.
e) Direcció General de Fons Europeus: gestió dels fons procedents de la
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Unió Europea.
10. Conselleria de Treball i Formació:
-

Secretaria General
Direcció General de Treball
Direcció General de Salut Laboral
Direcció General de Planificació Estratègica
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General de Treball: execució de la legislació laboral; direcció
i organització dels registres relacionats amb les relacions laborals; potestat sancionadora en matèria de relacions laborals; conciliació, mediació i arbitratge de
conflictes laborals; foment de la participació institucional; foment de la negociació col·lectiva i el control de la legalitat dels convenis col·lectius.
b) Direcció General de Salut Laboral: vigilància de la salut, seguretat i
higiene en el treball; direcció i organització dels registres relacionats amb la
seguretat i salut laboral; control d’accidents de treball i malalties professionals;
estadística de seguretat i salut laboral; potestat sancionadora en matèria de seguretat i salut laboral.
c) Direcció General de Planificació Estratègica: visió estratègica de l’activitat de la Conselleria i coordinació amb les altres unitats de direcció; foment
de l’ocupació en l’activitat pública; projectes estratègics d’ocupació i coordinació interorgànica de la intervenció administrativa en l’àmbit laboral; innovació
i qualitat en l’àmbit laboral; gestió de l’Observatori del Treball; gestió de centres de referència nacional.
d) Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa: sistema balear de responsabilitat social corporativa i d’empreses; polítiques d’igualtat en
l’àmbit laboral; foment de mesures de conciliació de la vida personal i la laboral en les empreses com a política d’ocupació; foment i registres públics de l’economia social i el treball autònom.

11-03-2010

5

a) Direcció General de Tecnologia i Comunicacions: planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració
de la Comunitat Autònoma i de les entitats autònomes; seguretat de la informació i dels recursos; serveis públics de comunicacions; radiodifusió televisiva i
sonora.
b) Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació: foment, planificació i coordinació del sistema de ciència, tecnologia
i innovació de les Illes Balears; execució dels plans en matèria de recerca i desenvolupament tecnològic.
c) Direcció General d’Interior: activitats classificades; espectacles; casinos, jocs i apostes; seguretat i policia autonòmica; coordinació de policies
locals.
d) Direcció General d’Emergències: emergències i protecció civil; meteorologia.
e) Direcció General de Funció Pública: planificació, direcció, coordinació
i execució de la política general de personal; ordenació i gestió del personal al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte el personal docent i el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica; inspecció de qualitat, organització i serveis; Registre General de
Personal.
f) Direcció General d’Administracions Públiques: organització territorial
de la Comunitat Autònoma; relacions amb les institucions de govern de les Illes
i els municipis; relacions de cooperació i col·laboració amb els ens territorials;
personal funcionari amb habilitació estatal que presta servei a les corporacions
locals.
g) Direcció General de Justícia: relacions institucionals i de col·laboració
amb el poder judicial i amb els òrgans judicials i les fiscalies radicats a les Illes
Balears; relacions amb l’Administració de justícia i amb els operadors jurídics;
impuls i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans personals i
materials al servei de l’Administració de justícia; orientació jurídica; serveis de
cooperació amb la justícia.

11. Conselleria d’Agricultura i Pesca:
-

Secretaria General
Direcció General d’Agricultura
Direcció General de Pesca
Direcció General de Desenvolupament Rural

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:
a) Direcció General d’Agricultura: planificació, ordenació i foment dels
sectors agraris i ramaders; vies pecuàries i pastures; denominacions d’origen;
promoció i control de la qualitat dels productes agroalimentaris, com també la
dels productors i industrials del sector i la dels mitjans de producció agraris, a
través de l’Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA); formació, investigació, recerca i experimentació agrària, a través de l’Institut de
Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP).

Així mateix, s’integra en la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
l’òrgan següent:
- Institut d’Estudis Autonòmics, que, sota la dependència directa de la
consellera, exerceix 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 a la Comunitat Autònoma com d’aquesta última als consells insulars, que se li encomanin expressament.
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.

b) Direcció General de Pesca: ordenació pesquera; recursos marins; confraries de pescadors; ensenyaments nauticopesquers.

2. Les secretaries generals següents exerceixen també les funcions que
s’especifiquen a continuació:

c) Direcció General de Desenvolupament Rural: gestió de l’aigua per a
regadiu; infraestructures necessàries per a la producció agrària; explotacions
agràries prioritàries; foment agrari.

a) La Secretaria General de la Conselleria de Presidència dóna assistència
i suport 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.
b) La Secretaria General de la Conselleria d’Economia i Hisenda coordina el procediment d’elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves
modificacions.
c) La Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura té adscrit
i gestiona l’Arxiu General de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
d) La Secretaria General de la Conselleria de Treball actua com a organisme intermedi del programa operatiu del Fons Social Europeu de les Illes
Balears 2007-2013.

12. Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia:
-

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

Les direccions generals esmentades exerceixen les seves competències en
els àmbits materials següents:

3. Les direccions generals exerceixen les competències que els assignen
els articles 15 i 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb
els àmbits materials que defineix, en cada cas, l’article 2 d’aquest Decret.
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4. S’entén que els òrgans directius exerceixen també la funció d’executar
els plans i acords nacionals i internacionals relatius a les seves competències.
Article 4
En l’annex d’aquest Decret es fa una relació de les entitats adscrites o
integrades en cada una de les conselleries esmentades en l’article 2, per raó de
dependència, vinculació o participació, com a conseqüència de la seva norma de
creació o naturalesa jurídica. En tot cas, l’enumeració de les entitats en l’annex
no té caràcter exhaustiu, excloent o regulador, i correspon als consellers respectius adoptar les mesures per dur a terme les adaptacions necessàries per fer efectiva l’adscripció o integració.
Disposició addicional primera
L’abast material de les competències que estableix aquest Decret inclou
tot allò que no ha estat objecte de transferència als consells insulars i que no és
propi de les competències exclusives que conserva l’Estat espanyol.
Disposició addicional segona
El conseller d’Economia i Hisenda i la consellera d’Innovació, Interior i
Justícia han d’adoptar les mesures necessàries d’assignació i redistribució de
mitjans humans, econòmics i materials per fer efectiva l’estructura de
l’Administració que estableix aquest Decret, i a aquest efecte poden dictar les
disposicions pertinents.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret i, en particular, 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 final
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 de març de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver

ANNEX
Conselleria de Presidència
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Multimèdia de les Illes Balears, SA
Fundació Balears a l’Exterior
Fundació Santuari de Lluc
Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear, Illesport
Fundació Escola de Pràctica Jurídica
Consorci Escola Balear de l’Esport
Consorci Foment de l’Esport de Manacor
Consorci Foment de l’Esport de Marratxí
Consorci Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià
Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional de Maó
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Consorci Trofeu SAR Princesa Sofia MAPFRE
Consorci Menorca Reserva de la Biosfera
Consorci Institut Ramon Llull
Conselleria d’Economia i Hisenda
Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
CAIB Patrimoni, SA
ISBA, SGR
Parcbit Desenvolupament, SA
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA (SITIBSA)
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Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tramvia de la Badia de Palma SA
Espais de Natura Balear
Fundació Jardí Botànic de Sóller
Consorci Aubarca Es Verger
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Consorci de la Gola
Consorcis d’Aigües
Consorci Mirall Pollença
Consorci Mirall Sa Pobla
Consorci Mirall Inca
Consorci per a la Reconversió Territorial i Paisatgística de determinades
zones de l’Illa d’Eivissa
Consorci de Transports de Mallorca
Consorci de Mobilitat per Eivissa
Consorci Parc de les Estacions
Conselleria de Turisme
Institut d’Estratègia Turística (INESTUR)
Institut Balear de Turisme (IBATUR)
Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
Consorci Escola d’Hoteleria
Consorci Mirall Alcúdia
Consorci Mirall Andratx
Consorci Mirall Calvià
Consorci Mirall Capdepera
Consorci Mirall Ciutadella
Consorci Mirall Eivissa
Consorci Mirall Es Mercadal
Consorci Mirall Felanitx
Consorci Mirall Manacor
Consorci Mirall Maó
Consorci Mirall Muro
Consorci Mirall Palma - Eixample
Consorci Mirall Santa Eulària del Riu
Consorci Mirall Sant Llorenç des Cardassar
Consorci Mirall Santa Margalida
Consorcis Pla de Desestacionalització
Consorci per a la Millora i l’Embelliment de la Platja de Palma
Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca
Consorci Pati de sa Lluna
Conselleria d’Educació i Cultura
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Institut d’Estudis Baleàrics
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)
Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears
Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA)
Fundació Menorquina de l’Òpera
Fundació Teatre Principal d’Inca
Fundació Teatre del Mar
Fundació Robert Graves
Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera
Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani
Consorci Museu d’Art Modern i Contemporani Es Baluard
Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de
la Cultura de les Illes Balears (COFUC)
Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
Consorci Fundació Pública Balears per a la Música
Consorci Castell de Sant Carles
Consorci Ciutat Romana de Pollentia
Consorci Museu Militar de Menorca
Consorci Museu Joaquin Torrens Lladó
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Institut Balear de la Dona
Institut Balear de la Joventut
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
Fundació Balear de la Memòria Democràtica
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes
Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP)
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Consorci Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca
Consorci Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Menorca
Consorci Recursos Sociosanitaris i Assistencials d’Eivissa i Formentera
Consorci de Gestió Socionanitària d’Eivissa
Consorci Turisme Jove de les Illes Balears
Conselleria de Salut i Consum
Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)
Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de les Illes Balears
Fundació Caubet Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada
Illes Balears ‘Caubet-Cimera Illes Balears’
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Ports de les Illes Balears
Gestió Urbanística de Balears SA (Gestur Balear)
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
Consorci Formentera Desenvolupament
Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris (Consorci RIBA)
Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció
d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell
Consorci Penya-segat Port de Maó
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Fires i Congressos de Balears, SA
Consorci Centre Balears Europa
Conselleria de Treball i Formació
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Conselleria d’Agricultura i Pesca
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)
Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del
Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB)
Fundació Centre d’Investigació, Desenvolupament i Innovació de
Turisme (CIDTUR)
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)
Consorci del Joc Hípic de Mallorca
Consorci del Joc Hípic de Menorca
Consorci del Joc Hípic d’Eivissa i Formentera

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 5721
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, de 2
de març de 2010, per la qual s’aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa
d’exclusió, i de persones aspirants convocades a les proves de
coneixements de llengua catalana (nivells A i B), i amb indicació
dels llocs i de les dates de la realització de la prova esmentada i
del primer exercici de les proves selectives per cobrir places d’estabilitat de l’ocupació de diverses categories professionals, convocades per les resolucions de 21 de setembre de 2009 (BOIB
núm. 144, de 3 d’octubre)
Finalitzat el termini per esmenar els defectes i les errades detectades a les
sol·licituds i indicades a les llistes provisionals de persones aspirants excloses
de les proves selectives per cobrir places d’estabilitat de l’ocupació de diverses
categories professionals, convocades per les resolucions de 21 de setembre de
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2009 (BOIB núm. 144, de 3 d’octubre), de conformitat amb allò que disposa la
base quarta de les esmentades resolucions, dict la següent
Resolució
1. Aprovar i publicar en el BOIB, i exposar en el tauler d’anuncis de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i de l’EBAP i a la pàgina web
http://www.caib.es les llistes definitives de persones admeses a les proves
selectives per cobrir places d’estabilitat de l’ocupació de diverses categories
professionals, convocades per les resolucions de 21 de setembre de 2009 (BOIB
núm. 144, de 3 d’octubre). Aquestes llistes, separades per categories professionals, són les previstes a l’Annex 1 d’aquesta Resolució.
2. Aprovar i publicar en el BOIB, i exposar en el tauler d’anuncis de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i de l’EBAP i a la pàgina web
http://www.caib.es les llistes definitives de persones excloses, amb expressió de
la causa d’exclusió, de les proves selectives per cobrir places d’estabilitat de l’ocupació de diverses categories professionals, convocades per les resolucions de
21 de setembre de 2009 (BOIB núm. 144, de 3 d’octubre). Aquestes llistes,
separades per categories professionals, són les previstes a l’Annex 2 d’aquesta
Resolució.
3. Aprovar i publicar en el BOIB, i exposar en el tauler d’anuncis de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i de l’EBAP i a la pàgina web
http://www.caib.es les llistes definitives de persones convocades a la prova de
coneixements de llengua catalana del nivell exigit i convocar aquestes persones
aspirants, de conformitat amb l’establert a la base quarta, a la prova específica
que ha de tenir lloc en les dates, en les hores i en els llocs prevists a l’Annex 3
d’aquesta Resolució juntament amb les llistes esmentades.
4. Aprovar i publicar en el BOIB, i exposar en els taulells d’anuncis de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia i de l’EBAP i a la pàgina web
http://www.caib.es les dates, les hores i els llocs de realització del primer exercici, de les proves selectives per cobrir places d’estabilitat de l’ocupació de
diverses categories professionals, convocades per resolucions de 21 de setembre
de 2009 (BOIB núm. 144, de 3 d’octubre) i convocar les persones aspirants
admeses i les que resultin aptes de les proves específiques de català, a la realització de l’exercici esmentat, de conformitat amb l’establert a l’Annex 4 d’aquesta resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se
publicat el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i de 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 un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se
publicat aquesta Resolució, d’acord amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 2 de març de 2010
La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

ANNEX 1
Llistes definitives de persones aspirants admeses

Categoria professional Ajudant Tècnic Mallorca
Llinatges, Nom
ALFONSO BLANES, JUAN JOSE
AMENGUAL BAUÇA, FRANCESC
ARENAS DE LOS RIOS, JOSE LUIS
ARMIJO MATIAS, JUAN
ARTIGUES MAYOL, PERE
AZPIROZ BERIAN, JUAN CARLOS
BUJOSA QUETGLAS, CATALINA

DNI
43058840
78204420
787268
43000619
78213451
43103666
78213161

