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conselleres
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Decret 8/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les
conselleres del Govern
(BOIB núm. 42, de 8-4-2017)

El Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del
Govern i estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma. Així mateix, el Decret
7/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, disposa el nomenament de la nova
consellera de Cultura, Participació i Esports.
Atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de govern en els casos d’absència, de
malaltia o de qualsevol altre impediment temporal del vicepresident, dels consellers i de les
conselleres, i de conformitat amb el que disposen els articles 11 i 29.2 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, que atribueixen al president la facultat d’establir el règim de
suplències dels membres del Govern, dict el següent
DECRET
Article 1
En els casos d’absència, de malaltia o de qualsevol altre impediment temporal, el vicepresident, els
consellers i les conselleres han de ser suplerts en les seves funcions de la manera següent:


El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme ha de ser suplert per la consellera de Serveis
Socials i Cooperació.



La consellera de Presidència ha de ser suplerta per la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques.



La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha de ser suplerta per la consellera de
Presidència.



El conseller d’Educació i Universitat ha de ser suplert per la consellera de Salut.



La consellera de Serveis Socials i Cooperació ha de ser suplerta pel conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme.



La consellera de Salut ha de ser suplerta pel conseller d’Educació i Universitat.



El conseller de Treball, Comerç i Indústria ha de ser suplert pel conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.



El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha de ser suplert per la consellera de
Cultura, Participació i Esports.



El conseller de Territori, Energia i Mobilitat ha de ser suplert pel conseller de Treball, Comerç
i Indústria.



La consellera de Cultura, Participació i Esports ha de ser suplerta pel conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

Article 2
Quan no sigui possible la suplència del vicepresident, dels consellers i de les conselleres en la forma
que estableix l’article anterior, aquesta suplència s’ha de produir d’acord amb l’ordre de precedència
que estableix el Decret 6/2017, de 7 d’abril, pel qual es determina la composició del Govern i
s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest
Decret.
Disposició final
Aquest Decret comença a vigir des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 7 de abril de 2017
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

