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CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 5559
Decret 41/2010, de 5 de març, pel qual es regulen la composició
i el funcionament de la Comissió Interdepartamental de
Cooperació per al Desenvolupament i la Comissió de
Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en Matèria
de Cooperació per al Desenvolupament

13-03-2010

Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament és un òrgan de coordinació tècnica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en aquest sector d’activitat.
2. La Comissió Interdepartamental de Cooperació per al
Desenvolupament està adscrita a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, mitjançant la Direcció General de Cooperació.
Article 3
Funcions

Preàmbul
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot promoure la cooperació
amb regions d’altres estats amb els quals comparteixi interessos econòmics,
socials o culturals, d’acord amb l’article 103 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. Per altra
banda, l’article 105 de l’Estatut d’autonomia estableix que els poders públics de
les Illes Balears han de vetlar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el
respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb els països i les poblacions estructuralment menys desenvolupades, amb la finalitat última d’eradicar la pobresa. Per aconseguir aquest objectiu han d’establir programes i acords amb els agents socials de la cooperació i amb les institucions públiques i privades que siguin necessàries per garantir l’efectivitat i l’eficiència d’aquestes polítiques a les Illes Balears i a l’exterior.
La Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament, té
per objecte regular el règim jurídic de la política de cooperació per al desenvolupament de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per
acomplir aquest objectiu regula, en la secció III del capítol III, els òrgans de
coordinació i consulta en política de cooperació, entre els quals hi ha la
Comissió Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament i la
Comissió dels Ens Territorials de les Illes Balears en Matèria de Cooperació per
al Desenvolupament.
L’article 26 de la Llei 9/2005 crea la Comissió Interdepartamental en
Matèria de Cooperació per al Desenvolupament com a òrgan de coordinació tècnica de l’Administració de la Comunitat Autònoma en aquest sector d’activitat.
Per altra banda, l’article 28 del mateix text legal crea la Comissió de
Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears com a òrgan de coordinació, cooperació i assistència recíproca entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma, els consells insulars i els ens locals de les Illes Balears que executen despeses computables com a cooperació per al desenvolupament. També
participen en aquesta Comissió els fons insulars de cooperació constituïts a les
Illes Balears.
Amb relació a la composició i el funcionament d’aquests dos òrgans de
coordinació i consulta, els articles 26.2 i 28.3 de la Llei 9/2005 remeten a un
desplegament reglamentari posterior. Així mateix, la disposició final primera de
la Llei esmentada habilita el Govern per dictar les disposicions generals que
siguin necessàries per desplegar-la i executar-la.
Aquest desplegament reglamentari respon a l’objectiu de desenvolupar
amb eficàcia i coordinació la política de cooperació al desenvolupament de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, impulsar la participació transversal de totes les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en les polítiques públiques del Govern en matèria de cooperació al desenvolupament, i assegurar la informació i la comunicació mútues entre els ens territorials de les Illes Balears en matèria de cooperació per al desenvolupament.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 5 de març de 2010,
DECRET

Correspon a la Comissió Interdepartamental de Cooperació per al
Desenvolupament:
a) Assegurar la informació, la coordinació, la coherència i la complementarietat de l’activitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament.
b) Deliberar, promoure el debat i fer propostes sobre el pla director i els
plans anuals de cooperació per al desenvolupament.
c) Conèixer el seguiment dels plans anuals i l’avaluació de la política i del
pla director de la cooperació per al desenvolupament, i informar i deliberar
sobre aquests plans.
d) Impulsar accions de cooperació i assistències tècniques de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears consistents en
l’assessorament d’experts, recerca i desenvolupament tecnològic, projectes de
capacitació i altres possibilitats d’aprenentatge relacionades, d’acord amb les
necessitats i la demanda dels països del Sud.
Article 4
Composició
1. La Comissió Interdepartamental té la composició següent:
a) Presidenta: la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
b) Vicepresident: el director general de Cooperació o la persona en qui
delegui. Substitueix la presidenta en els casos de vacant, absència, malaltia o
qualsevol altra causa legal.
c) Vocals:
1r. Una persona en representació de cada conselleria de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designada pel conseller o la consellera corresponent.
2n. Una persona en representació de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, designada per aquesta entitat.
2. Els nomenaments dels vocals han d’incloure la designació de vocals
suplents per cada una de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i per l’Agència de Cooperació Internacional de
les Illes Balears.
3. La presidenta, a proposta del director general de Cooperació, ha de
nomenar el secretari o la secretària entre el personal tècnic adscrit a la Direcció
General esmentada, que actua amb veu però sense vot. En casos de vacant,
absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, l’ha de substituir un altre tècnic
o una altra tècnica adscrit a la mateixa direcció general, nomenat i separat de la
mateixa forma establerta per al secretari o la secretària titular.
4. En funció del contingut de les matèries que es debatin en la sessió, la
presidenta pot decidir que hi assisteixin persones responsables d’altres organismes, personal funcionari i personal tècnic o especialista en la matèria de què es
tracti, amb l’objectiu que n’informin o n’assessorin la Comissió, amb veu i
sense vot. La Comissió pot, així mateix, sol·licitar informes o dictàmens tècnics
d’altres comissions i òrgans administratius.

Capítol I
Objecte
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular la composició i el funcionament de
la Comissió Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament i la
Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en Matèria de
Cooperació per al Desenvolupament, creades mitjançant la Llei 9/2005, de 21
de juny, de cooperació per al desenvolupament.
Capítol II
La Comissió Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament
Article 2
Naturalesa i adscripció
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei 9/2005, la Comissió

Capítol III
La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears
Article 5
Naturalesa i adscripció
1. D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2005, la Comissió de Coordinació
dels Ens Territorials de les Illes Balears és un òrgan de coordinació, cooperació
i assistència recíproca entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, els consells insulars i els ens locals de les Illes Balears que executen despeses computables com a cooperació per al desenvolupament. També en
formen part els fons insulars de cooperació constituïts a les Illes Balears.
2. La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears
està adscrita a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, mitjançant la Direcció General de Cooperació.
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Funcions
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Disposició final segona

Les funcions de la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les
Illes Balears són les que estableix l’article 28.2 de la Llei 9/2005.

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Article 7
Composició

Palma, 5 de març de 2010

1. La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears té
la composició següent:
a) Presidenta: la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
b) Vicepresident: el director general de Cooperació o la persona en qui
delegui. Substitueix la presidenta en els casos de vacant, absència, malaltia o
qualsevol altra causa legal.
c) Vocals:
1r. Una persona en representació de cada consell insular, designada per
l’entitat respectiva.
2n. Una persona en representació de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, designada per aquesta entitat.
3r. Dues persones en representació de la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears, com a representants dels ens locals de les Illes Balears que executen despeses computables en matèria de cooperació per al desenvolupament,
designades per aquesta entitat.
4t. Una persona en representació del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació, designada per aquesta entitat.
5è. Una persona en representació del Fons Menorquí de Cooperació,
designada per aquesta entitat.
6è. Una persona en representació del Fons Pitiús de Cooperació, designada per aquesta entitat.
2. Els nomenaments dels vocals han d’incloure la designació de vocals
suplents per a cada un dels vocals titulars de les entitats representades en la
Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears.
3. La presidenta, a proposta del director general de Cooperació, ha de
nomenar el secretari o la secretària entre el personal tècnic adscrit a la Direcció
General de Cooperació, que actua amb veu però sense vot. En casos de vacant,
absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, l’ha de substituir un altre tècnic
o una altra tècnica adscrit a la mateixa Direcció General, nomenat i separat de
la mateixa forma establerta per al secretari o la secretària titular.
4. En funció del contingut de les matèries que es debatin en la sessió, la
presidenta pot decidir que hi assisteixin persones responsables d’altres organismes, personal funcionari i personal tècnic o especialista en la matèria de què es
tracti, per tal que n’informin i n’assessorin la Comissió, amb veu i sense vot. La
Comissió pot, així mateix, sol·licitar informes o dictàmens tècnics a altres
comissions i òrgans administratius.

El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració
Fina Santiago Rodríguez

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 5990
Decret 45/2010, de 12 de març, pel qual es disposa el cessament
de la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels consellers elevar-ne la proposta.
En aquest mateix sentit, l’article 13.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix que els secretaris generals es nomenen i se separen per decret del
Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.
Per tot això, a proposta del conseller de Salut i Consum, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 12 de març de 2010,
DECRET
Primer
Es disposa el cessament de la senyora Guadalupe Pulido Román com a
secretària general de la Conselleria de Salut i Consum, tot agraint-li els serveis
prestats.
Segon
Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
tindrà efectes a partir del mateix dia en què s’hi publiqui.
Palma, 12 de març de 2010

Capítol IV
Funcionament de les comissions
Article 8
Funcionament
1. La Comissió Interdepartamental de Cooperació per al
Desenvolupament i la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes
Balears en Matèria de Cooperació per al Desenvolupament es reuneixen en dos
tipus de sessions:
a) En sessió ordinària una vegada cada semestre.
b) En sessió extraordinària a iniciativa de la presidenta o quan ho sol·liciti la majoria absoluta dels membres.

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs i Mulet

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA

2. La constitució, la convocatòria, el règim de sessions i d’adopció d’acords i, en general, el funcionament de la Comissió Interdepartamental i de la
Comissió de Coordinació d’Ens Territorials s’han d’ajustar al que estableixen 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, quant a les especialitats organitzatives, 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.

Num. 5518
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 23
de febrer de 2010 per la qual es constitueixen borses temporals
per nomenar personal funcionari interí del cos facultatiu tècnic,
escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en
ocupació i mercat de treball, de l’Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears , de conformitat amb la
previsió de l’article 3.10 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel
qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari
interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears

3. La Comissió Interdepartamental i la Comissió de Coordinació d’Ens
Territorials poden constituir grups de treball per dur a terme tasques específiques.
Disposició final primera
Es faculta la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració per dictar les disposicions que siguin necessàries per desplegar aquest Decret.

Fets
1. Per acord del Consell de Govern de 22 de maig de 2009 es va aprovar
el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció

