GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Composició del Govern i estructura de l’Administració
8 abril 2017

Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta 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
(BOIB núm. 42, 8-4-2017)

D’acord amb el que disposen els articles 56.1 de l’Estatut d’autonomia, 11 c de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, i 5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la presidenta determinar
la composició del Govern i configurar l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma
mitjançant la creació i l’extinció de les conselleries.
Per això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmentades, dict el següent

DECRET
Article 1
1. El Govern de les Illes Balears està integrat per la presidenta 1, el vicepresident 2 i pels consellers i les
conselleres3.

Vid. arts. 2 a 14 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears. Vid. Decret 18/2015, de 16
de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula l’estructura orgànica bàsica del Gabinet de la
Presidència (BOIB núm. 107, de 16-7- 2015).
2 Vid. art. 25 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.
Article 25. Del vicepresident
1. Correspon al vicepresident l’exercici de les funcions que li encomani o li delegui el president del Govern. Així mateix, li
pertoca substituir-lo en els casos prevists en aquesta llei.
2. El vicepresident, quan així ho disposi el president, pot assumir també la titularitat d’una conselleria.
1

2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sota la direcció del Govern,
s’estructura en les conselleries següents: 4











Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
Conselleria de Presidència
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
Conselleria d’Educació i Universitat
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Conselleria de Salut
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Conselleria de Cultura, Participació i Esports

3. El vicepresident assumeix la titularitat de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.

Article 2
En els casos d’absència, de malaltia o de qualsevol altre impediment temporal en l’exercici del càrrec,
la presidenta ha de ser substituïda pel vicepresident.

Article 3
1. La persona titular de la Conselleria de Presidència exerceix la Secretaria del Consell de Govern.5
2. En els supòsits en què pertoqui la substitució d’aquest càrrec, la Secretaria del Consell de Govern
ha de ser assumida per la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.

3. L’estatut personal, el nomenament i el cessament del vicepresident s’han de regir pel que disposa aquesta llei per als
consellers.
3 Vid. arts. 26 a 34 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.
4
Vid. Decret 24/2015, de 7 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 (BOIB núm. 120, de 8-8-2015). En relació ales suplències, vid. 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 de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de 8-4-2017)
5 Vid. art. 17 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.
Article 17. De la Secretaria del Consell de Govern
1. De les sessions del Consell de Govern se n’ha d’estendre una acta en la qual han de constar, com a mínim, a més de les
circumstàncies relatives al temps, al lloc i als assistents, les decisions i els acords adoptats.
2. Per decret de la Presidència es determinarà el conseller que ha d’exercir com a secretari del Consell de Govern i el règim
de suplència d’aquest.
Vid. Decret 53/2016, de 26 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Generals i es concreten
determinats aspectes de les sessions del Consell de Govern (BOIB 109, de 27-8-2016 , i correcció errades BOIB
128, de 8-10-2016)

Disposició addicional única
La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’adoptar les mesures necessàries
d’assignació i redistribució de mitjans humans, econòmics i materials per fer efectiva l’estructura de
l’Administració que s’estableix en aquest Decret i, a aquest efecte, pot dictar les disposicions
pertinents.

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest
Decret.

Disposició final única
Aquest Decret comença a vigir des del moment de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 d’abril de 2017
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

