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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

—o—
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.
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Article 4
Funcions
Les funcions de l’Observatori de les Migracions i la Cooperació al
Desenvolupament de les Illes Balears són:
a) Actuar com a òrgan permanent de recollida, anàlisi i intercanvi de la
informació quantitativa i qualitativa que es demani dels òrgans de les diferents
administracions.
b) Recopilar, promoure i orientar la difusió de la informació obtinguda.
c) Promoure, elaborar, difondre i distribuir investigacions, enquestes,
estudis i publicacions.
d) Crear i mantenir una base de dades que recopili la informació estadística.
e) Elaborar un informe anual i informes periòdics sobre la realitat estadística migratòria i de la cooperació al desenvolupament.
f) Qualssevol altres funcions que en matèria de recollida i anàlisi de dades
i de difusió d’informació sobre estrangeria, immigració, asil, cooperació al desenvolupament i codesenvolupament li encomani el seu president.
Article 5
Funcions dels membres que integren l’Observatori de les Migracions
i la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears
1. Les funcions del president són:
a) Exercir 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 totes les funcions que siguin inherents al seu càrrec.
2. Les funcions del director són:
a) Assistir a les sessions, amb veu i vot.
b) Exercir totes les funcions que siguin inherents al seu càrrec.
c) Substituir el president en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol
altra causa legal.
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 6
El secretari
1. El secretari serà un funcionari de la direcció general competent en
matèria d’immigració i cooperació nomenat pel director general.
2. En cas d’absència, vacant o malaltia o qualsevol altra causa legal del
secretari del Ple, l’ha de suplir un altre funcionari, que ha de nomenar el director general competent en matèria d’immigració i cooperació.
3. Les funcions del secretari són:
a) Assistir a les sessions, sense veu ni vot.
b) Efectuar les convocatòries de les sessions per ordre del president.
c) Rebre els actes de comunicació dels membres de l’Observatori, notificacions, 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 l’Observatori.
Article 7
Sessions
1. El Ple de l’Observatori s’ha de reunir, amb la convocatòria prèvia del
seu president o de la persona que vàlidament el substitueixi, en sessió ordinària,
almenys dues vegades l’any.
2. La constitució del Ple és vàlida si hi assisteixen el president i el secretari o, si és necessari, la persona que els substitueixi i com a mínim dos vocals.
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Article 8
Convocatòries

1. Correspon al secretari efectuar la convocatòria de les sessions per ordre
del president, i citar-ne els membres.
2. A la convocatòria s’ha d’adjuntar l’ordre del dia i la documentació
corresponent als assumptes que s’hi hagin de tractar.
3. La convocatòria respectiva amb l’ordre del dia ha d’arribar als membres amb una antelació mínima de tres dies hàbils abans del que hagi de tenir
lloc la sessió corresponent.
4. Poden ser convocats a les sessions del Ple amb veu i sense vot alts
càrrecs, funcionaris de qualsevol administració pública, persones expertes, professors i investigadors universitaris, dirigents d’entitats sense ànim de lucre
l’àmbit d’actuació dels quals estigui relacionat amb la cooperació al desenvolupament o els moviments migratoris i també titulars d’altres òrgans superiors que
es consideri convenient.
5. Les deliberacions del Ple són secretes, i s’aplica el deure de reserva a
totes les persones que, sense ser-ne membres, estiguin convocades a alguna de
les reunions.
Article 9
Acords
Els acords s’adopten per majoria dels membres presents. En cas d’empat,
decideix el vot de qualitat del president.
Article 10
Actes
De les sessions del Ple, 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
les persones assistents, i les decisions i els acords adoptats. Les actes esteses pel
secretari s’aprovaran en la sessió següent del Ple.
Article 11
Mitjans personals i materials
La conselleria a la qual està adscrit ha de dotar l’Observatori dels mitjans
personals i materials que siguin necessaris per al funcionament adequat d’aquest
òrgan.
Article 12
Règim d’aplicació supletori
En tot el que no preveu aquesta norma s’ha d’aplicar el que disposen 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 primera
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 addicional segona
L’Observatori de les Migracions i la Cooperació al Desenvolupament de
les Illes Balears ha d’assegurar la protecció de les dades de caràcter personal que
pugui obtenir d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició derogatòria única
Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que contradiguin el
que disposa aquest Decret o s’hi oposin.
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Disposició final primera
S’autoritza el conseller competent en matèria d’immigració i cooperació
per dictar les disposicions necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret.
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de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel
Decret 23/2011, de 5 d’agost, atribueix les competències en matèria de cooperació amb els ens territorials a la Conselleria d’Administracions Públiques a través de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat del Serveis.

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

—o—
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Num. 7174
Decret 30/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven les normes
reguladores de la concessió directa d’una subvenció a la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per
ajudar a l’execució del seu programa d’activitats i de les seves
finalitats l’any 2012
La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) és l’única
associació d’ens locals en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma que persegueix finalitats genèriques de defensa dels interessos dels ens locals associats,
formació, assessorament, etc.
La FELIB du a terme les funcions següents:
— Defensar i promoure els interessos comuns de les entitats associades i
també fomentar-ne i defensar-ne l’autonomia, en el marc constitucional i d’acord amb el nostre Estatut d’autonomia.
— Fomentar i defensar la llengua i la cultura de les Illes Balears en la vida
local.
— Promoure estudis sobre problemes i qüestions que afectin les entitats
associades.
— Difondre el coneixement de les institucions municipals i insulars, i
també estimular que els ciutadans participin en l’activitat local.
Per dur a terme la seva tasca i poder atendre’n el funcionament i les despeses, la FELIB disposa de les subvencions que rep de l’Administració, a més
de les quotes dels seus associats.

Per això, amb caràcter excepcional, atès que la FELIB és l’única associació d’ens locals en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears que
persegueix finalitats genèriques de defensa dels interessos dels ens locals associats, formació, assessorament i d’altres, es considera convenient i adequat que
el Govern de les Illes Balears contribueixi al seu finançament mitjançant una
subvenció directa per un import cert de 230.965,00 euros, d’acord amb el que
estableix l’article 7.1 c del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Aquest Decret es dicta a l’empara del que disposen els articles 39 i 40 de
la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l’article 14 bis
del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Per això, a proposta del conseller d’Administracions Públiques del
Govern de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la
sessió de 13 d’abril de 2012,
DECRET
Article 1
Objecte
1. Aquest Decret té per objecte aprovar les normes reguladores de la concessió directa d’una subvenció a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) per atendre’n el funcionament i les despeses en la seva tasca
d’afavorir i promoure el desenvolupament i la millora de la gestió de les corporacions locals, per a l’any 2012.
2. La concessió d’aquesta subvenció té un caràcter singular que dificulta
la seva convocatòria pública, atès que la FELIB és l’única associació d’ens
locals en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma que persegueix finalitats
genèriques de defensa dels interessos dels ens locals associats. Les raons d’interès públic que justifiquen la concessió de la subvenció són dotar l’associació
de recursos econòmics per afavorir la seva gestió ordinària per tal que pugui
donar suport als ens locals que hi estan associats, atesa la importància que
aquesta entitat pot assolir en la consecució dels objectius de descentralització i
millora de l’eficiència dels serveis que presten les corporacions locals.
Article 2
Beneficiari de la subvenció
La beneficiària de la subvenció és la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB).
Article 3
Quantia

Per tal de col·laborar perquè sigui possible la realització dels objectius i
finalitats que s’ha marcat la FELIB, el Govern de les Illes Balears, que vol afavorir i promoure el desenvolupament i la millora de la gestió de les corporacions
locals, considera oportú concedir una subvenció per un import cert de
230.965,00 euros a aquesta Federació, atesa la sol·licitud que ha presentat, d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

La subvenció a la FELIB és per un import de dos-cents trenta mil noucents seixanta-cinc euros (230.965,00 €).

La disposició final setena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, modifica determinats preceptes del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. En particular, entre
altres modificacions en el Text refós esmentat, fa una nova redacció de l’article
7, relatiu a les excepcions als principis de publicitat i concurrència, i hi afegeix
un nou article, el 14 bis, relatiu al procediment de concessió directa.

1. Correspon a la directora general de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis dur a terme les actuacions adients per instruir
el procediment de concessió de la subvenció i, en particular, les previstes en les
lletres d, f i g de l’apartat 2 de l’article 16 i en l’apartat 4 d’aquest mateix article del Text refós de la Llei de subvencions.

D’acord amb l’apartat 2 d’aquest nou article 14 bis, la concessió de les
subvencions a què es refereix l’article 7.1 c del Text refós -‘Amb caràcter excepcional, les subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient,
que dificultin la concurrència pública’- requereix, en tot cas, que el Govern
aprovi, mitjançant un decret, les normes específiques reguladores corresponents.
El Decret 12/2011, de 8 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries

Article 4
Procediment

2. La proposta de resolució, que ha de contenir, com a mínim, l’entitat
beneficiària i l’import de la subvenció, s’ha de notificar a l’entitat beneficiària
perquè aquesta l’accepti.
3. La subvenció s’ha de concedir de forma directa, en aplicació del que
disposa l’article 7.1 c del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l’article 14 bis del
Text refós esmentat, pel seu caràcter singular i perquè hi concorren raons justificades en l’expedient d’interès públic que dificulten la concurrència pública,
mitjançant una resolució del conseller d’Administracions Públiques, amb l’acceptació prèvia de l’entitat beneficiària.

