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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 7173
Decret 27/2012, de 13 d’abril, de modificació del Decret 32/2008,
de 14 de març, pel qual es regula l’organització, l’estructura i les
funcions de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
El preàmbul del Decret 32/2008, de 14 de març, pel qual es regula l’organització, l’estructura i les funcions de la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, fa referència a les intervencions delegades com
a unitats desconcentrades a cada conselleria o centre gestor. L’experiència en el
funcionament d’aquest òrgan de control intern ha posat de manifest que, atesos
els mitjans personals dels quals es disposa, és convenient agrupar la majoria de
centres gestors a l’hora d’adscriure-hi els diferents interventors delegats, la qual
cosa aconsella que aquestes intervencions delegades s’incloguin en l’organització pròpia de les diferents intervencions adjuntes de la Intervenció General. Per
tant, es considera convenient modificar el model organitzatiu que va inspirar la
redacció del Decret.
D’una altra banda, cal tenir en compte l’entrada en vigor de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la qual, sens perjudici del règim general de control financer que preveu la legislació de finances, té com a finalitat establir i
potenciar noves mesures de control, algunes de les quals afecten sens dubte
l’àmbit del control intern que correspon exercir a la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma.
En conseqüència, es fa necessari revisar les funcions que aquesta norma
reglamentària va atribuir a les diferents unitats administratives que formen la
seva estructura i aclarir-ne especialment l’assignació inicial a cada una de les
intervencions adjuntes de la Intervenció General.
Per tot això, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 13 d’abril de 2012,
DECRET
Article únic
Modificacions del Decret 32/2008, de 14 de març, pel qual es regula
l’organització, l’estructura i les funcions de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Decret 32/2008, de 14 de març, pel qual es regula l’organització, l’estructura i les funcions de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
1. Els apartats 4, 5 i 6 de l’article 6 queden modificats de la manera
següent:
4. Són funcions de la Intervenció Adjunta de Fiscalització:
a) Planificar, coordinar, dirigir i verificar l’organització i els procediments en les actuacions relatives a l’exercici de la funció de control intern previ.
b) Planificar, dirigir i coordinar l’actuació de les diferents intervencions
delegades en matèria de control intern previ.
c) Estudiar i proposar la resolució de les discrepàncies que es produeixin
com a conseqüència de les objeccions que efectuïn els interventors delegats o
interventores delegades en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.
d) Promoure la resolució de les consultes i els informes en matèries de la
seva competència.
e) Planificar i dirigir les actuacions de les intervencions delegades en
matèria de control intern posterior que determini l’interventor o interventora
general, amb l’assistència i la cooperació de la Intervenció Adjunta
d’Auditories.
f) Elaborar i coordinar els plans de formació de les intervencions delegades.
g) Totes les altres funcions que li encarregui l’interventor o interventora
general o li reconegui la normativa vigent.
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5. Són funcions de la Intervenció Adjunta d’Auditories:

a) Planificar, coordinar dirigir i verificar l’organització i els procediments en les actuacions d’auditoria i de control financer.
b) Dirigir, planificar, coordinar i verificar les actuacions de control,
seguiment i avaluació de la gestió en l’àmbit econòmic i financer, que es fa mitjançant les auditories de gestió i els informes i les anàlisis globals o específiques sobre procediments, riscs i resultats, com també en l’àmbit de sistemes, en
coordinació amb les altres intervencions adjuntes.
c) Impulsar, coordinar, verificar i, si s’escau, executar els plans d’auditoria del sector públic autonòmic i de control financer de l’Administració de la
Comunitat Autònoma, d’acord amb les normes aplicables.
d) Assessorar els òrgans responsables de la gestió de recursos públics en
relació amb matèries relacionades amb les seves competències.
e) Assistir la Intervenció Adjunta de Fiscalització i la Intervenció Adjunta
de Comptabilitat i Sistemes i cooperar-hi en el desenvolupament de les tasques
de control intern posterior que els corresponen, i que s’estableixen en aquest
Decret.
f) Totes les altres funcions que li encarregui l’interventor o interventora
general o li reconegui la normativa vigent.
6. Són funcions de la Intervenció Adjunta de Comptabilitat i Sistemes:
a) Dirigir, coordinar, verificar i executar la comptabilitat centralitzada i
els serveis que la fan, com també la coordinació de l’activitat dels òrgans i unitats que tenguin atribuïdes funcions relatives a la comptabilitat descentralitzada, en coordinació amb les altres intervencions adjuntes.
b) Proposar les adaptacions necessàries al pla de comptabilitat pública,
com també l’estructura, el contingut i la tramitació dels comptes i altres documents derivats i relatius a la comptabilitat pública que s’hagin de retre.
c) Formar el compte general de la Comunitat Autònoma i els seus documents complementaris, examinar els comptes que els ens del sector públic autonòmic hagin de retre a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, com
també la resta de documentació que sol·licitin ambdues institucions.
d) Centralitzar l’elaboració del compte general de la Comunitat
Autònoma i la presentació dels comptes, els estats i altres documents comptables.
e) Assessorar els òrgans gestors de la comptabilitat pública i emetre els
informes en aquesta matèria que li encarregui l’interventor o interventora general.
f) Planificar i verificar l’organització i els procediments en les actuacions
de fiscalització posterior dels ingressos que determini l’interventor o interventora general, amb l’assistència i la cooperació de la Intervenció Adjunta
d’Auditories.
g) Totes les altres funcions que li encarregui l’interventor o interventora
general o li reconegui la normativa vigent.
2. Els apartats 1 i 2 de l’article 7 queden modificats de la manera següent:
1. Les intervencions delegades exerceixen, en els termes que determini
l’interventor o interventora general, les funcions a què es refereix l’article 2.2
d’aquest Decret. En particular correspon a les intervencions delegades:
a) El control intern previ dels actes i els expedients que generin l’autorització i el compromís de les despeses i el reconeixement de les obligacions que
s’originin com a conseqüència dels actes de gestió sotmesos a aquesta modalitat de control, en els casos que no estigui expressament atribuïda a l’interventor o interventora general.
b) El control dels documents de gestió del pressupost de despeses dels
centres als quals estiguin adscrites.
c) L’exercici de les funcions de control posterior mitjançant la realització
dels controls financers que determini l’interventor o interventora general.
d) L’emissió dels informes preceptius en els supòsits d’omissió de la fiscalització prèvia.
e) El control dels fons lliurats a justificar.
f) Assessorar els òrgans de gestió en l’exercici de les seves funcions i
assistir els òrgans col·legiats en què, per raó del seu rang, càrrec o àmbit competencial, hagin de participar o als quals calgui informar o assistir.
g) Coordinar i centralitzar el subministrament de la informació comptable del centre gestor al qual estiguin adscrites en la forma que estableixi l’interventor o interventora general.
h) Dirigir el personal adscrit a cadascuna de les intervencions delegades.
i) Totes les altres funcions que li encomani l’interventor o interventora
general o li reconegui la normativa vigent.
2. Al capdavant de cada intervenció delegada hi ha un interventor delegat o interventora delegada, que disposa del personal de suport corresponent,
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assignat per l’interventor o interventora general, els llocs de treball dels quals
es proveeixen d’acord amb el que estableixi la relació de llocs de treball.
Igualment, al capdavant de les diferents unitats administratives que formen part de cada una de les intervencions adjuntes de la Intervenció General,
hi pot haver també un interventor delegat o interventora delegada, amb el personal de suport corresponent, assignat per l’interventor o interventora general.
Aquests llocs de treball s’han de proveir d’acord amb el que estableixi la relació de llocs de treball.
El personal assignat a les intervencions delegades depèn orgànicament i
funcionalment de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 13 d’abril de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 7172
Decret 29/2012, de 13 d’abril, pel qual es regulen l’organització
i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la
Immigració
Preàmbul
El Decret 137/2005, de 28 de desembre, modificat pel Decret 76/2006,
d’1 de setembre, modificat posteriorment després de la reestructuració del
Govern de les Illes Balears de l’any 2007, pel Decret 133/2007, de 26 d’octubre, va establir les bases i va regular l’organització i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a la Immigració, atès que el Govern de les Illes
Balears era conscient de la importància de la coordinació de les polítiques transversals en matèria d’integració i acollida de la població immigrada a causa de
l’augment significatiu d’aquesta població a la nostra comunitat.
Transcorreguts sis anys des de la creació d’aquest organisme, l’experiència fruit dels anys i el treball desenvolupat en l’àmbit de la immigració fan que
sigui necessària una revisió a fons que permeti que el seu funcionament no sigui
il·lusori i de mer tràmit.
De la lectura dels plans integrals, pactes socials i línies estratègiques aprovades en les legislatures passades se n’extreuen premisses comunes a tots, establerts com a principis operatius o generals:
a) La cooperació interinstitucional amb departaments responsables de les
diferents polítiques sectorials.
b) La incorporació transversal de les qüestions relatives a la integració de
la població immigrada en totes les polítiques públiques rellevants.
c) La coordinació per part del departament responsable de les polítiques
d’integració de la nostra comunitat amb altres departaments autonòmics, amb
les entitats locals i amb els organismes estatals competents.
Per això, inspirats en els principis d’eficiència i eficàcia, es fa una nova
regulació d’aquest organisme, millorant-ne l’operativitat, atès que la presa de
decisions i acords es fa a través d’un únic òrgan plenari en què els vocals tenen
el rang de director general del Govern de les Illes Balears, ajudat per una comissió tècnica integrada per tècnics de l’Administració autonòmica.
L’aprovació d’aquest Decret és una manifestació de la potestat d’autoorganització de les administracions públiques i té el seu fonament en l’article 6 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en l’article 11 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, amb els informes de
la Secretaria General i del Servei Jurídic, i havent-ho sotmès a la consideració
del Consell de Govern en la sessió de dia 13 d’abril de 2012,

DECRET
Article 1
Objecte
Aquet Decret té per objecte regular la composició i el funcionament de la
Comissió Interdepartamental per a la Immigració. Aquesta Comissió està adscrita a la conselleria competent en matèria d’immigració, com a òrgan específic
de coordinació, consulta i proposta, en l’àmbit de la programació i l’execució de
les polítiques que, en matèria d’immigració, promogui el Govern de les Illes
Balears.
Article 2
Funcionament
La Comissió Interdepartamental funciona en ple, amb el suport de la
Comissió Tècnica i de les comissions especials que siguin necessàries.
Article 3
El Ple
1. El Ple de la Comissió Interdepartamental està integrat pels membres
següents:
a) President: el director competent en matèria d’immigració.
b) Vicepresident: el cap del Servei d’Immigració.
c) Vocals:
— El director general de Treball i Salut Laboral.
— El director general de Salut Pública i Consum.
— El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.
— El director general de Medi Rural i Marí.
— El director general de Cultura i Joventut.
— El director general d’Economia i Estadístiques.
— El director general de Coordinació del Govern.
— El director general d’Arquitectura i Habitatge.
— El director general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situacions Especials.
— El director de l’Institut Balear de la Dona.
2. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa legal, del
president de la Comissió Interdepartamental, l’ha de suplir el vicepresident.
Al vicepresident, l’ha de suplir un altre funcionari, que ha de nomenar el
director general competent en matèria d’immigració.
Igualment, als vocals esmentats en el punt c), els supleix el cap de departament o servei designat pel director general respectiu.
Article 4
Funcions del Ple
1. Proposar els objectius i les directrius en matèria de polítiques d’immigració, sens perjudici del que pugui determinar el Govern de les Illes Balears o
el seu president, i elaborar propostes de programació de les polítiques d’immigració.
2. Avaluar el Pla en matèria d’immigració.
3. Coordinar les actuacions de les diferents conselleries relacionades específicament amb la matèria, assegurant la informació, la coherència i la complementarietat de l’activitat.
4. Estudiar els assumptes que afectin diverses conselleries i requereixin
l’elaboració d’una proposta conjunta, abans de la resolució corresponent del
Consell de Govern.
5. Proposar la resolució, als directors generals competents per raó de la
matèria, dels assumptes que afectin les direccions generals que integren la
Comissió i que no requereixin ser elevats al Consell de Govern.
6. Proposar els corresponents plans en matèria d’immigració que es pre-

