Núm. 171
21 de desembre de 2019
Fascicle 248 - Sec. I. - Pàg. 49428

Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

12901

Decret 36/2019, de 20 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el
Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta 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

El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Es considera convenient introduir algunes modificacions en el Decret 21/2019 per millorar la delimitació material de les competències
assignades a determinades conselleries.
Per això, d'acord amb els articles 10.d) i 46.3.a) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i els articles 5 i 8 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 únic
Modificació del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta 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
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Es modifica el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta 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, de la manera següent:
1. Es modifica la lletra f) de l'apartat 3 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:
f) Direcció General de Cooperació Local i Patrimoni: exercici de les funcions previstes en la legislació de patrimoni, és a dir,
preparació, tramitació i resolució dels expedients patrimonials prevists en les lleis; ordenació, gestió, inventari i defensa dels béns i
drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes autònoms; obligacions tributàries derivades de la titularitat
dels béns; gestió dels riscs dels béns; inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns; dipòsit dels drets
de propietat industrial; organització territorial de la comunitat autònoma, relacions amb les institucions de govern de les illes i dels
municipis, relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials; personal funcionari d'Administració local
amb habilitació nacional que presta servei a les corporacions locals; competències en l'àmbit material de la contractació pública.
2. Es modifica la lletra b) de l'apartat 9 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:
b) Direcció General de Residus i Educació Ambiental: impuls d'iniciatives que promoguin l'economia circular basades en la
prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus i la reutilització de productes; autorització de les activitats
de producció i gestió de residus; registre de la informació en matèria de producció i gestió de residus; planificació de residus i sòls
contaminats; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències; plans i
programes d'educació ambiental; activitats formatives d'educació ambiental; sostenibilitat ambiental; sistemes de gestió ambiental;
informació ambiental; promoció de la qualitat ambiental; qualitat ambiental litoral.
3. Es modifica la lletra a) de l'apartat 11 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:
a) Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques: 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; coordinació de la política de recursos
humans del sector públic instrumental i del seu personal; direcció i supervisió de les nòmines corresponents al personal dels ens
integrants del sector públic instrumental autonòmic i, en general, tutela d'aquests ens respecte de la legislació aplicable en matèria
de personal; gestió, impuls i coordinació de les polítiques i els plans d'igualtat entre les dones i els homes empleats públics dels
serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic;
formació del personal de les administracions públiques de les Illes Balears; inspecció de qualitat, organització i serveis; Registre
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General de Personal; prevenció de riscs laborals del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
4. Es modifica la lletra b) de l'apartat 11 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:
b) Direcció General de Modernització i Administració Digital: planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les
noves tecnologies de la informació; sistemes d'informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l'Administració
de la Comunitat Autònoma, i funcions d'encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i
serveis; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; impuls i coordinació de la
implantació de l'administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics; simplificació i racionalització dels
processos administratius; coordinació i ordenació dels registres i arxius administratius, inclosos els telemàtics; modernització i
atenció i informació ciutadana.
5. Es modifica la lletra e) de l'apartat 11 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:
e) Direcció General de Transparència i Bon Govern: planificació, impuls i coordinació interdepartamental de la transparència del
Govern, de l'Administració autonòmica i del sector públic instrumental, tant en la vessant de la publicitat activa com del dret
d'accés; coordinació interdepartamental de mesures per impulsar el bon govern; qualitat de les organitzacions i dels serveis
públics, i avaluació de polítiques públiques.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 de desembre de 2019
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La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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