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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-
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tenguin elaborar.
7. Donar les instruccions per a la coordinació i potenciació de les diferents
iniciatives en l’àmbit de la immigració.
8. Acordar la creació de les comissions especials que siguin necessàries i
proposar qüestions per al seu estudi o coordinació per la Comissió Tècnica.
9. Informar el Govern de les Illes Balears de la distribució i l’assentament
territorial dels fluxos migratoris.
10. Informar el Govern de les Illes Balears de les necessitats referents al
factor humà immigrant en els diferents sectors de la producció balear.
11. Estudiar l’aprovació de les propostes que presenti la Comissió
Tècnica.
12. Totes les que li encomanin els òrgans competents del Govern de les
Illes Balears i de la seva Administració.
Article 5
Comissió Tècnica
1. La Comissió Tècnica està formada per:
a) President: el cap del Servei d’Immigració.
b) Vocals: cada vocal del Ple ha de nomenar un tècnic adscrit al seu departament com a vocal de la Comissió Tècnica.
c) Secretari: el mateix que exerceixi aquesta funció en el Ple.
2. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa legal del president de la Comissió Tècnica, l’ha de suplir un tècnic de la direcció general
competent en matèria d’immigració nomenat pel director general.
A qualsevol dels vocals, els supleix un funcionari de la mateixa direcció
general designat pel director general competent.
3. Correspon a la Comissió Tècnica dur a terme el seguiment del Pla en
matèria d’immigració i proposar-ne al Ple l’avaluació, com també l’estudi de
totes les qüestions que li encomani expressament el Ple.
Article 6
Comissions especials
1. El Ple pot designar comissions especials per coordinar els acords o ferne el seguiment, i també per fer treballs específics.
2. En tot cas, aquestes comissions han d’elaborar un informe amb el resultat de l’encàrrec que s’ha d’elevar al Ple.
Article 7
Funcions dels membres que integren la Comissió Interdepartamental
1. Les funcions del president són:
a) Ocupar la direcció i la representació de l’òrgan.
b) Ordenar la convocatòria en les sessions ordinàries i extraordinàries.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre-les per causes justificades.
d) Fixar l’ordre del dia de les sessions.
e) Exercir el vot de qualitat.
f) Exercir totes les funcions que siguin inherents al seu càrrec.
2. Les funcions del vicepresident són:
a) Assistir a les sessions amb veu i vot.
b) Exercir totes les funcions que siguin inherents al seu càrrec.
c) En els casos de substitució, ha d’exercir, a més de les seves funcions,
les funcions de la persona que supleixi.
3. Les funcions dels vocals són les genèriques que determinen la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 8
El secretari
1. El secretari ha de ser un funcionari de la conselleria competent en matèria d’immigració, que ha de nomenar el director general competent en matèria
d’immigració.
2. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa legal, al
secretari del Ple, l’ha de suplir un altre funcionari, que ha de nomenar el director general competent en matèria d’immigració.
3. Les funcions del secretari són:
a) Assistir a les sessions amb veu però sense vot.
b) Efectuar les convocatòries de les sessions per ordre del president.
c) Rebre els actes de comunicació dels membres de la Comissió, les notificacions, les peticions o qualsevol tipus de document.
d) Preparar el despatx d’assumptes, i redactar i autoritzar les actes de les
sessions.
e) Expedir certificats dels acords aprovats.
f) Totes les tasques de documentació que es derivin de la Comissió.
Article 9
Sessions
La Comissió Interdepartamental s’ha de reunir en sessió ordinària, amb la
convocatòria prèvia del seu president, almenys dues vegades l’any, o en sessió
extraordinària, a iniciativa seva o quan així ho demani un terç dels membres del
Ple.
Article 10
Convocatòries
1. Correspon al secretari efectuar la convocatòria de les sessions de l’òrgan respectiu per ordre del president, i citar-ne els membres amb una antelació
mínima de cinc dies hàbils al que hagi de tenir lloc la sessió corresponent. S’ha
d’adjuntar a la convocatòria l’ordre del dia i la documentació corresponent als
assumptes que s’hi hagin de tractar.
2. La constitució dels òrgans col·legiats és vàlida si hi assisteixen el president i el secretari o, si és necessari, la persona que els substitueixi i la meitat,
com a mínim, dels membres.
3. Poden ser convocats a les sessions del Ple o de la Comissió Tècnica alts
càrrecs, funcionaris de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i experts, i també titulars d’altres òrgans superiors que es consideri convenient.
4. Les deliberacions del Ple, de la Comissió Tècnica i de les comissions
especials que es puguin crear són secretes, i s’aplicarà el deure de reserva a totes
les persones que, sense ser-ne membres, siguin convocades a alguna de les reunions.
Article 11
Acords
Els acords s’adopten per majoria dels membres presents, i el president,
amb el seu vot, dirimeix els possibles empats.
Article 12
Actes
De les sessions de tots els òrgans, se n’ha d’estendre una acta, en la qual
ha de figurar, com a mínim, l’ordre del dia, les circumstàncies relatives al temps,
al lloc i a les persones assistents, i les decisions i els acords adoptats.
Les actes s’han d’aprovar en la mateixa sessió o en la següent; no obstant
això, el secretari pot expedir un certificat sobre els acords específics que s’hi
hagin adoptat, sens perjudici de la ulterior aprovació de l’acta. En els certificats
d’acords adoptats emesos amb anterioritat a l’aprovació de l’acta s’ha de fer
constar expressament aquesta circumstància.
Article 13
Mitjans personals i materials
1. La conselleria a la qual està adscrita ha de dotar la Comissió

BOIB

17-04-2012

Num. 54

9

Interdepartamental per a la Immigració dels mitjans personals i materials que
siguin necessaris per al funcionament adequat d’aquest òrgan.

l’Observatori de la Immigració de la Comunitat de Madrid, per citar-ne només
tres exemples.

2. El funcionament de la Comissió no suposa increment de la despesa
pública.

Per aquest motiu, a partir de l’any 2009 la Direcció General d’Immigració
va editar butlletins mensuals, documents i informes anuals relatius a l’anàlisi
estadística de la immigració a les Illes Balears.

Article 14
Retribucions
Els serveis que prestin els membres de la Comissió tenen caràcter gratuït
i, per tant, no perceben dietes ni cap altre emolument a càrrec de la Comissió
Interdepartamental.
Article 15
Règim d’aplicació supletori
En tot el que no preveu aquesta norma s’ha d’aplicar el que disposa el
capítol V del títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el capítol II del
títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició addicional única
Totes les denominacions d’òrgans i càrrecs que en aquest Decret apareguin en gènere masculí s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí i al femení.
Disposició derogatòria única
Es deroga l’anterior Decret 137/2005, de 28 de desembre, amb les seves
posteriors modificacions parcials, pel qual es regulen l’organització i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Immigració, i totes les normes de rang igual o inferior quan contradiguin el que disposa aquest Decret o
s’hi oposin.

Amb aquest objectiu es regula ara l’Observatori de les Migracions i la
Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears, adscrit a la conselleria
competent en matèria d’immigració i cooperació, com a òrgan col·legiat encarregat de les activitats de recollida i sistematització de dades, anàlisi de les magnituds i característiques del fenomen migratori, i la difusió de la informació
obtinguda tant de les diferents administracions públiques com de les mateixes
fonts de la Conselleria de Presidència, com també la que puguin subministrar els
organismes internacionals, les entitats públiques i privades i les organitzacions
i associacions l’àmbit d’acció de les quals estigui relacionat amb els moviments
migratoris i la cooperació al desenvolupament.
En aquest sentit, aquest Observatori té un caràcter nou, atès que inclou no
sols els aspectes relatius al fenomen migratori, sinó també els referents a la cooperació al desenvolupament, de manera que coadjuva a una millora del disseny
de les polítiques exercides en l’àmbit de les poblacions estructuralment menys
desenvolupades, descrita en l’article 105 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears.
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.
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,

Disposició final primera
DECRET
S’autoritza el conseller competent en matèria d’immigració per dictar les
disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Article 1
Objecte i naturalesa

Disposició final segona
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 conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

L’Observatori de les Migracions i la Cooperació al Desenvolupament de
les Illes Balears està adscrit a la conselleria competent en matèria d’immigració
i cooperació, com a òrgan col·legiat encarregat de les activitats de recollida de
dades, anàlisi de les magnituds i característiques dels fenòmens migratoris i la
cooperació al desenvolupament, i la difusió de la informació obtinguda per les
diferents administracions públiques, com també la que puguin subministrar els
organismes internacionals, les entitats públiques i privades i les organitzacions
i associacions l’àmbit d’acció de les quals estigui relacionat amb els moviments
migratoris i la cooperació al desenvolupament.
Article 2
Funcionament
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Num. 7175
Decret 28/2012, de 13 d’abril, pel qual es regula l’organització i
el funcionament de l’Observatori de les Migracions i la
Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears
Preàmbul
Els moviments migratoris, quantitativament i qualitativament considerats,
són un dels fenòmens socials més rellevants i complexos en l’actualitat. No obstant això, tant la dispersió de les fonts i la dificultat dels registres com la mateixa opacitat del fet provoquen que sigui difícil aconseguir i oferir una informació completa i sistematitzada d’aquest fenomen, de manera que l’anàlisi i les
intervencions socials o polítiques específiques que se’n deriven es veuen molt
dificultats.
Per això és necessària la creació d’una eina que permeti recollir i tenir una
informació estadística precisa, homogènia, sistemàtica i contínua sobre els
moviments migratoris a la nostra comunitat autònoma. Dins les competències en
matèria d’integració de la població immigrada, l’Estat i diverses comunitats
autònomes han creat observatoris amb aquest objecte, com ara l’Observatori
Permanent de la Immigració, l’Observatori Basc de la Immigració o

L’Observatori de les Migracions i la Cooperació al Desenvolupament de
les Illes Balears funciona en ple.
Article 3
Composició
1. El Ple de l’Observatori de les Migracions i la Cooperació al
Desenvolupament de les Illes Balears està integrat pels membres següents:
a) President: el director general competent en matèria d’immigració i cooperació.
b) Coordinador: el director de projectes de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears o la persona que la substitueixi designada pel
conseller competent en matèria d’immigració i cooperació.
c) Vocals:
— Tres tècnics de la direcció general competent en matèria d’immigració
i cooperació nomenats pel director general.
— Un tècnic de la direcció general en matèria d’estadística designat pel
director general competent.
2. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa legal del president de l’Observatori, l’ha de suplir el director.

