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Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

32980

Decret 25 /2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret
11/2021, de 15 de febrer, 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 11/2021, de 15 de febrer, 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 11/2021 esmentat, 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 1
Modificació del Decret 11/2021, de 15 de febrer, 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
Es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, 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:
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1. Es modifica la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:
f) Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat: impuls del govern obert, a través de la planificació i la coordinació
interdepartamental de la transparència, tant en la vessant de la publicitat activa com del dret d'accés; del bon govern; de la qualitat de les
organitzacions i dels serveis públics, de l'avaluació de les polítiques públiques i de la participació ciutadana; tant de l'Administració
autonòmica com del sector públic instrumental. Sensibilització cívica i social i suport al voluntariat.
2. Es modifica el 6è paràgraf de l'apartat 1 de l'article 2, en el qual s'indica que «També s'hi adscriu la Comissió d'Ètica Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears», que queda redactat de la manera següent:
També s'hi adscriuen la Comissió d'Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Oficina d'Avaluació Pública de les Illes
Balears.
3. Es modifica la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:
a) Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat: implementació, impuls, coordinació i seguiment dels
plans, projectes i programes estratègics del Govern; coordinació interdepartamental entre òrgans de conselleries diverses; suport directe a
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en l'exercici de les seves atribucions; coordinació estratègica amb el Gabinet de la
Presidència com també la coordinació de les matèries de caràcter transversal. Així mateix, assumeix el 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; fixació de pautes d'elaboració normativa i de criteris generals i prioritats dels processos d'avaluació de les normes;
coordinació del desplegament normatiu de l'Estatut d'autonomia; assistència a la representació de les Illes Balears al si de la Comissió
Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears; coordinació dels processos de transferència i
traspassos de funcions i serveis; interlocució ordinària amb el Govern de l'Estat i altres comunitats autònomes en matèria de política
autonòmica; desplegament dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i de l'Agenda 2030; inventari general d'òrgans col·legiats;
registre de convenis i acords; relacions amb el Consell Consultiu i altres òrgans estatutaris; relacions amb el Consell Assessor de Dret
Civil. També li corresponen el desplegament normatiu i la coordinació de les polítiques d'igualtat i diversitat; l'impuls de la incorporació de
la perspectiva LGTBI i d'accessibilitat universal en les polítiques, els serveis i les actuacions d'àmbit autonòmic; la col·laboració i
coordinació amb els consells insulars i altres institucions de les Illes Balears; coordinació del pla de conciliació.
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S'adscriu a aquesta Direcció General l'Institut d'Estudis Autonòmics, que exerceix les competències següents: estudi, recerca i difusió
legislativa en matèria d'autonomies territorials, amb atenció preferent al dret públic de les Illes Balears; assessorament a la Presidència de
les Illes Balears, especialment en l'àmbit del dret estatutari, 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 als consells insulars, quan se li encomanin
expressament.
4. Es modifica la relació d'òrgans directius de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors que consta en l'apartat 3 de l'article 2, que passa
a ser la següent:
— Secretaria General
— Direcció General de Pressuposts
— Direcció General de Finançament
— Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
— Direcció General de Relacions Exteriors
5. Es modifiquen les lletres a) i c) de l'apartat 3 de l'article 2, que queden redactades de la manera següent:
a) Direcció General de Pressuposts: impuls i coordinació dels processos de preparació, d'execució i de control dels pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma; tutela pressupostària dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic; suport als processos de
descentralització territorial de competències autonòmiques; avaluació de l'eficiència dels recursos econòmics destinats a finançar polítiques
públiques.
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c) Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni: tresoreria general, dipositaria i endeutament; compliment d'obligacions
tributàries; caixes d'estalvis i institucions de crèdit cooperatiu; societats de garantia recíproca; mediadors d'assegurances; mutualitats de
previsió social; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals; 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.
6. S'elimina el darrer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 2, en la mesura en què l'Oficina d'Avaluació Pública de les Illes Balears ha quedat
adscrita a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.
7. Es modifiquen les lletres a) i b) de l'apartat 8 de l'article 2, que queden redactades de la manera següent:
a) Direcció General de Fons Europeus: planificació, coordinació, seguiment de l'execució, control i comunicació de les actuacions relatives
als fons europeus de la política de cohesió; gestió de les sol·licituds de reemborsament de les accions finançades pel FEDER i l'FSE;
contribució al desenvolupament de les activitats d'avaluació previstes en els reglaments relacionats amb els diferents fons gestionats, en
coordinació amb altres administracions territorials, i gestió de la política d'incentius regionals.
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; gestió del Registre electrònic general i coordinació i ordenació de les oficines d'assistència en matèria de registres, la gestió
documental i el funcionament de l'Arxiu del Govern de les Illes Balears, que inclou l'electrònic; modernització i atenció i informació
ciutadana.
8. Es modifiquen els tres darrers paràgrafs de l'apartat 8 de l'article 2, que queden redactats de la manera següent:
Així mateix, es crea en la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura l'òrgan següent:
— Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques
Correspon a la Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, assimilada en rang a un òrgan directiu de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'impuls dels projectes de transformació econòmica que el Govern es proposa
que rebin finançament dels fons Next Generation EU; el suport al conseller competent en matèria de fons europeus en la interlocució amb
entitats i amb la resta d'administracions per fer efectiva l'execució dels esmentats fons; com també la planificació, l'avaluació, la
coordinació i el seguiment de les inversions estratègiques promogudes pel Govern i la resta d'institucions i agents socials de les Illes Balears
que li siguin encomanades.
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La regulació de la Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques s'estableix reglamentàriament.
9. Es modifica la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 3, que queda redactada de la manera següent:
b) La Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors coordina el procediment d'elaboració dels plans estratègics de
subvencions i les seves modificacions, i exerceix la tutela dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic respecte de la
legislació general i en matèria d'hisenda aplicable a aquests ens. Així mateix, exerceix les competències sobre contractació pública.
S'adscriuen a aquesta Secretaria General la Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la qual depèn el Registre de Contractes i
Contractistes.
10. Les lletres c), d) i e) de l'apartat 2 de l'article 3 passen a ser, respectivament, lletres d), e) i f) i s'introdueix una nova lletra c) en l'apartat 2
de l'article 3, que queda redactada de la manera següent:
c) La Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball té atribuïda la competència d'instrucció dels procediments
sancionadors en matèria de turisme, com també la coordinació i supervisió tècnica de projectes relatius essencialment a política turística.
Article 2
Modificació de l'annex 1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, 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,
referit als ens del sector públic instrumental autonòmic
Es modifica la relació dels ens del sector públic instrumental autonòmic de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que consta
en l'annex 1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, el darrer dels quals queda modificat en el sentit següent:
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Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma (en extinció)
Article 3
Modificació de l'annex 2 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, 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,
referit als ens en què participa la CAIB
Es modifica la relació dels ens del sector públic instrumental autonòmic de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball que consta
en l'annex 2 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, que queda modificada en el sentit següent:
Palau de Congressos de Palma, SA
Disposició addicional única
Les conselleres de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i d'Hisenda i Relacions Exteriors 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 s'estableix en aquest Decret i, a
aquest efecte, poden dictar les disposicions pertinents.
Disposició final única
Vigència
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 8 de març de 2021
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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