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-Secretaria General Tècnica
-Direcció General d’Economia.
-Direcció General d’Agricultura.
-Direcció General d’Infraestructures Agràries.
-Direcció General de Pesca.
-Direcció General de Comerç.
-Direcció General d’Indústria.
-Direcció General de Promoció Industrial.

Article 2

La Direcció General d’Economia exerceix competències relacionades amb
la planificació econòmica general, la promoció de l’economia productiva, els
fons i les ajudes de la Unió Europea, els estudis sobre la conjuntura econòmica
i l’estadística.

Article 3

La Direcció General d’Agricultura exerceix competències relatives a
planificació, ordenació i foment dels sectors agraris productius i ramaders, vies
pecuàries i pastures, i denominacions d’origen.

Article 4

La Direcció General d’Infraestructures Agràries exerceix competències
relatives a la gestió de l’aigua per a reguiu i d’altres infraestructures que siguin
necessàries per a la millora de la producció agrària.

Article 5

La Direcció General de Pesca exerceix competències sobre ordenació
pesquera, recursos marins, confraries de pescadors i ensenyaments
nauticopesquers.

Article 6

La Direcció General de Comerç exerceix competències corresponents a
ordenació i promoció del comerç interior, equipaments comercials, cambres de
comerç, indústria i navegació, fires i artesania.

Article 7

La Direcció General d’Indústria exerceix competències en les matèries
següents: mines, instal·lacions elèctriques i industrials i coordinació de la
inspecció tècnica de vehicles.

Article 8

La Direcció General de Promoció Industrial exerceix competències relatives
a programes de promoció industrial i tecnològica i de disseny i qualitat.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin a allò que es disposa en aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de juliol de 1999

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver

— o —-

Núm. 0010
Ordre del president de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999, per
la qual s’estableix l’estructura orgànica de la Conselleria
d’Interior.

Per Ordre del president de les Illes Balears de dia 27 de juliol de 1999, s’ha
establert l’estructura del Govern de la qual forma part la Conselleria d’Interior.
En conseqüència, i a l’empara d’allò que disposa l’article 14.10 de la Llei 5/1984,
de dia 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, és necessari determinar-ne l’estructura orgànica.

Per això, dict la següent

O R D R E

Article 1

La Conselleria d’Interior, sota la direcció del seu titular, s’estructura en els
centres directius següents:

-Secretaria General Tècnica.
-Direcció General d’Interior.
-Direcció General de Funció Pública.

Article 2

La Direcció General d’Interior exerceix competències en les matèries
següents: Administració local, activitats classificades, espectacles,

protecció civil,  metereologia, seguretat i coordinació de les policies locals.

Article 3

La Direcció General de Funció Pública exerceix competències relatives
a la gestió del personal al servei de l’Administració de les Illes Balears,

excepte la del personal docent.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin a allò que es disposa en aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de juliol de 1999

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

— o —-

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 15109
Ordre la la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de dia 27 de juliol de 1999, per la qual es disposa
el cessament en les seves funcions dels membres del Govern de la
Comunitat Autònoma.

Atès el que estableix l’article 14.1 de la Llei 5/1984, de Règim Jurídic de
l’Administració de la CAIB, tenc a bé de dictar la següent

ORDRE:

Article únic.- Es disposa el cessament en les funcions com a membres del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels Senyors Següents:
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- Honorable Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, consellera de Presidència.
- Honorable Sr. Joan Verger i Pocoví, conseller de Foment.
- Honorable Sra. Pilar Ferrer i Vanrell, consellera de Funció Pública i

Interior.
- Honorable Sr. Antoni Rami i Alós, conseller d’Economia i Hisenda.
- Honorable Sr. Manuel Ferrer i Massanet, conseller d’Educació, Cultura

i Esports.
- Honorable Sr. Guillem Camps i Coll, conseller de Treball i Formació.
- Honorable Sr. Miguel Ramis i Socías, conseller de Medi Ambient,

Ordenació del Territori i Litoral.
- Honorable Sr. José María González Ortea, conseller de Turisme.
- Honorable Sr. Francesc Fiol i Amengual, conseller de Sanitat i Consum.
- Honorable Sr. Josep Juan i Cardona, conseller d’Agricultura, Comerç i

Indústria

Donada a Palma de Mallorca, a dia 27 de julio de 1999.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

— o —-

Núm. 15110
Ordre del president de les Illes Balears de dia 27 de juliol de 1999,
de nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

D’acord amb els articles 31, apartat 1, de l’Estatut d’autonomia, i 14 de la
Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el president de les Illes Balears té conferida la
facultat de nomenar i separar els membres que han de formar el Govern.

En conseqüència, i atès allò que estableix l’Ordre del president de les Illes
Balears de dia 27 de juliol de 1999, per la qual s’estableix l’estructura del Govern,
dict la següent

O R D R E

Article 1

Es nomenen membres del Govern de les Illes Balears les persones següents:

Sr. Pere Sampol i Mas, vicepresident.

Sr. Antoni Garcías Coll, conseller de Presidència.

Sr. Joan Mesquida Ferrando, conseller d’Hisenda, Pressuposts, Energia i
         Innovació Tecnològica.

Sr. Eberhard Grosske Fiol, conseller de Treball i Benestar Social.

Sr.  Josep Antoni Ferrer i Orfila, conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
         Transports.

Sr. Celestí Alomar i Mateu, conseller de Turisme.

Sr. Damià Pons i Pons, conseller d’Educació i Cultura.

Sra. Aina Salom i Soler, consellera de Sanitat i Consum.

Sra. Margalida Rosselló i Pons, consellera de Medi Ambient.

Sr. Joan Mayol i Serra, conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria.

Sr. Josep Maria Costa i Serra, conseller d’Interior.

Sra. Fernanda Caro Blanco, consellera sense cartera.

Sra. Misericòrdia Ramón i Juanpere, consellera sense cartera.

Article 2

El tractament del vicepresident i dels consellers serà el d’Honorable
Senyor.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin a allò que estableix aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de juliol de 1999

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares

1.- Disposiciones Generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Núm. 15108
Orden del Presidente de las Illes Balears, de 27 de julio de 1999,
por la que se establece la estructura del Gobierno de las Illes
Balears.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Autonomía sobre
las funciones del Presidente de las Illes Balears, el artículo 14, apartado 10, de
la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de
la Comunidad Autónoma, faculta a quien ha de presidir el Gobierno a dictar
órdenes que supongan la creación o extinción de las consejerias o cualquier otra
variación en la denominación o en la distribución de competencias entre
aquellas.

Esta Presidencia, pera hacer efectivo el principio constitucional de eficacia
en la actividad administrativa y construir una Administración pública que
refuerce el autogobierno y mejore la atención a los ciudadanos, ha considerado
oportuno establecer la estructura del Gobierno que queda reflejada en la
siguiente:

O R D E N

ARTICULO 1

El Gobierno de las Illes Balears se estructura en Presidencia, Vicepresiden-
cia, dos consejerías sin cartera y las siguientes consejerías con responsabilidad
ejecutiva:

Consejería de Presidencia.
Consejería de Hacienda, Presupuestos, Energía e Innovación Tecnológica.
Consejería de Trabajo y Bienestar Social.
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
Consejería de Turismo.
Consejería de Educación y Cultura.
Consejería de Sanidad y Consumo.
Consejería de Medio Ambiente.
Consejería de Economía, Agricultura, Comercio e Industria.
Consejería de Interior.

ARTICULO 2

El titular de la Consejería de Presidencia asumirá la secretaría del Gobier-


