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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 24791
Decret 20/2009, de 9 de novembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es determina la suplència del director del
Gabinet de la Presidència
El Decret 17/2009, de 9 d’octubre, del president de les Illes Balears, modificà l’estructura orgànica bàsica de la Presidència, simplificant-la, de manera
que, un cop suprimida la Secretaria de la Presidència, és el director del Gabinet
de la Presidència, assimilat en rang a director general, qui dirigeix i coordina
tots els òrgans i les unitats que integren aquest Gabinet.
L’article 1 del Decret 17/2009, de 9 d’octubre, del president de les Illes
Balears, abans esmentat, disposa que correspon al Gabinet de la Presidència
l’assessorament directe del president, com també la secretaria personal del president; la direcció dels actes públics i protocol·laris; les relacions públiques i de
premsa, i la seguretat del president.
La naturalesa de les funcions esmentades del Gabinet de la Presidència i
del seu director fa que sigui freqüent l’absència del director del Gabinet de la
seu de la Presidència, atès que moltes vegades presta suport directe al president
de les Illes Balears en els actes públics o institucionals, fora de la seu de la
Presidència. Per tant, és necessari fixar una suplència i un suport respecte de la
resta de funcions que el director exerceix en els altres àmbits de la seva competència.
Així, d’una banda, l’article 3.1 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president 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, disposa que la Secretaria General de la
Conselleria de Presidència dóna assistència i suport a l’estructura de la
Presidència de les Illes Balears i a la Secretaria del Consell de Govern.
D’altra banda, els articles 1.4 i 4 del Decret 17/2009, de 9 d’octubre, del
president de les Illes Balears, preveuen, dins l’estructura del Gabinet de la
Presidència, una oficina adjunta a la Direcció del Gabinet de la Presidència, que
li dóna suport en l’organització d’actes públics i coordina les oficines de
Protocol i de Relacions Públiques.
Per tot això, de conformitat amb els articles 32 i 33 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i d’acord amb la proposta del conseller de Presidència, dict el
següent

Balears, estableix que correspon al president, com a atribucions de direcció,
‘subscriure els convenis de col·laboració i els acords de cooperació amb l’Estat
i altres comunitats autònomes’, i l’article 12 afegeix que aquesta atribució té el
caràcter de delegable en el vicepresident, si n’hi ha, o en un conseller. Així
mateix, l’article 80.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que
‘Correspon al president de la Comunitat Autònoma […] la firma dels convenis
de col·laboració […] amb l’Estat i les comunitats autònomes […]’.
El president de les Illes Balears, mitjançant el Decret 25/2003, de 24 de
novembre (BOIB núm. 166, de 29 de novembre), va delegar la firma dels convenis de col·laboració amb altres comunitats autònomes a favor del titular de la
conselleria competent per raó de la matèria.
El Consell de Govern, en la sessió de 13 de novembre de 2009, ha autoritzat la firma d’un acord pel qual s’assumeix el compromís de tramitar i firmar
un conveni de col·laboració entre les comunitats autònomes de Catalunya,
Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per al
reconeixement recíproc dels certificats de formació dels aplicadors de tatuatges,
pírcings i micropigmentacions.
Raons de coordinació i d’eficàcia administrativa aconsellen l’avocació de
la delegació efectuada a favor del conseller competent per raó de la matèria, en
relació amb el conveni de col·laboració esmentat.
Per tot això, i en aplicació de l’article 28 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
s’aprova el següent
DECRET
Article únic
S’avoca la delegació de firma derivada del Decret del president 25/2003,
de 24 de novembre, en relació amb el conveni de col·laboració que s’ha de subscriure amb les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Comunitat
Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per al reconeixement recíproc
dels certificats de formació dels aplicadors de tatuatges, pírcings i micropigmentacions.
Disposició final
Aquest Decret té efecte el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Palma, 13 de novembre de 2009
El president
Francesc Antich Oliver

—o—

DECRET
Article 1
El director del Gabinet de la Presidència, en els supòsits de vacant, absència o malaltia, ha de ser suplert, en el despatx ordinari i en els procediments relatius a les funcions administratives que siguin de la seva competència, per la
secretària general de la Conselleria de Presidència.
Article 2
En les funcions no administratives d’organització d’actes públics i protocol·laris, el director del Gabinet de la Presidència ha de comptar amb el suport
de l’adjunta al director del Gabinet de la Presidència.
Disposició final
Aquest Decret té efectes el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
El president
Francesc Antich i Oliver
Palma, 9 de novembre de 2009

—o—
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Num. 25187
Decret 21/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes
Balears pel qual es modifica el Decret 1/2009, de 20 de febrer, del
president de les Illes Balears, d’avocació de la firma de determinats convenis de col·laboració i de delegació a favor del conseller de Presidència
El Decret del president 1/2009, de 20 de febrer, va avocar la delegació de
firma de determinats convenis de col·laboració i, al seu torn, va fer-ne la delegació a favor del conseller de Presidència.
En data d’avui s’ha modificat l’Acord del Consell de Govern perquè
correspongui al president de les Illes Balears firmar els convenis de col·laboració entre les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Comunitat
Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per al reconeixement recíproc
de les llicències de caça i pesca en aigües interiors i per a la coordinació de les
seves xarxes de centres d’acollida per a les dones víctimes de violència de gènere.
En conseqüència, també s’ha de modificar el Decret del president 1/2009,
de 20 de febrer, per deixar sense efecte la delegació de firma efectuada a favor
del conseller de Presidència.
Per tot això, i en aplicació de l’article 11 h de la Llei 4/2001, de 14 de
març, i 28 de la Llei 3/2003, de 26 de març, ambdós del Parlament de les Illes
Balears, dict el següent
DECRET

Num. 25186
Decret 22/2009, de 13 de novembre, del president de les Illes
Balears d’avocació de la firma dels convenis de col·laboració
entre les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia,
Comunitat Valenciana, Aragó, Illes Balears i Castella i Lleó per
al reconeixement recíproc dels certificats de formació dels aplicadors de tatuatges, pírcings i micropigmentacions
L’article 11 h de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes

Article 1
Es manté a favor del president de les Illes Balears l’avocació de la delegació de la firma derivada del Decret del president 25/2003, de 24 de novembre,
en relació amb els convenis de col·laboració que han de subscriure les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Aragó, Illes
Balears i Castella i Lleó per a la coordinació de les xarxes de centres d’acollida
per a dones víctimes de violència de gènere i per al reconeixement recíproc de
les llicències de caça i pesca en aigües interiors.

