
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 191

Rectificació del quadre corresponent al pressupost de les socie-
tats públiques, publicat amb la Llei 12/2005, de 27 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2006.

Havent observat errada numèrica en els estats d’ingressos del pressupost
de les societats públiques inclosos en la Llei de pressuposts generals de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears per al 2006, publicada en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears número 196, de dia 31 de desembre de 2005, se’n publica la
rectificació corresponent mitjançant el quadre següent, en el qual queda esme-
nada l’errada detectada en els capítols 7 i 9 de l’estat d’ingressos de la SP08.
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Palma, 4 de gener de 2006 

La vicepresidenta i
Consellera de Relacions Instucionals

M. Rosa Estaràs Ferragut

— o —

CONSELLERIA D'IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ
Num. 375

Decret 137/2005, de 28 de desembre, pel qual es regula l’orga-
nització i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per
a la Immigració.

L’augment significatiu de la immigració en la nostra comunitat en els
darrers anys aconsella realitzar un esforç en la realització de polítiques de afa-
voreixin la integració real d’aquestes persones en la nostra societat. Els canvis
sociològics que suposa aquest fenomen demogràfic afecta tots els nivells i és un
repte aconseguir que tot això es converteixi en una realitat enriquidora.

El Govern de les Illes Balears, conscient de la importància d’aquest fet i
de la seva repercussió en els illes, tant en els aspectes qualitatius com en els
quantitatius, ha actualitzat, recentment, el Pla Integral d’Atenció a les persones
immigrades de les Illes Balears, amb l’objecte de disposar d’un instrument útil
per a la mateixa administració autonòmica, els consells insulars i
l’Administració civil, a més de la mateixa societat civil.

Aquest Pla ha articulat els seus objectius i mesures en nou eixos: serveis
socials; acollida; educació; formació i ocupació; habitatge; salut; participació,
interculturalitat i convivència; igualtat de tracte, i gènere. L’articulació adequa-
da de totes aquestes mesures proposades exigeix, per a la seva eficàcia i atesa la
transversalitat de la seva aplicació, unes eines útils per a la seva adequada coor-
dinació i execució.

Per altra banda, dins aquest procés de presa de consideració de tot l’esforç
que comporta la immigració, el mes d’octubre de 2005 s’ha creat la Conselleria
d’Immigració i Cooperació, com a forma de donar un vertader impuls a les polí-
tiques en aquestes matèries.

Per tot això, i en el marc de la competència exclusiva recollida pel punt
14 de l’article 10 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, (Acció i benes-
tar socials. Desenvolupament comunitari i integració), aprovat per la Llei orgà-
nica 2/1983, de 25 de febrer i refermada per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de
gener, es vol crear una Comissió Interdepartamental en matèria d’immigració,
per poder articular la coordinació de línies i mesures duites a terme des dels
diferents departaments d’una administració, atès que, a més de la Direcció
General d’Immigració, és necessària la implicació d’altres departaments amb
competències en sectors d’activitat concrets.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Immigració i Cooperació i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 28 de desembre
de 2005,

DECRET

Article 1.
La Comissió Interdepartamental per a la Immigració

La Comissió Interdepartamental per a la Immigració està adscrita a la con-
selleria competent en matèria d’immigració, com a òrgan específic de coordina-
ció, consulta i proposta en l’àmbit de la programació i execució de les polítiques
que, en matèria d’immigració, promogui el Govern de les Illes Balears.

Article 2.
Funcionament

La Comissió Interdepartamental funciona mitjançant el Ple i la Comissió
Executiva. Compta així mateix amb el suport de la Comissió Tècnica i de
Comissions Especials.

Article 3.
El Ple

1. El Ple de la Comissió Interdepartamental està integrat pels membres
següents:

a) President/a: el/la vicepresident/a de la comunitat autònoma de les Illes

Balears. 
b) Vicepresident/a primer/a: el/la conseller/a competent en matèria d’im-

migració.
c) Vicepresident/a segon/a: el/la director/a general d’Immigració.
d) Vocals:

- El/la conseller/a de Treball i Formació
- El/la conseller/a de Sanitat i Consum
- El/la conseller/a de Cultura i Educació
- El/la conseller/a d’Agricultura i Pesca
- El/la conseller/a  d’Interior
- El/la conseller/a de Presidència i Esports
- El/la conseller/a d’Economia, Hisenda i Innovació
- El/la conseller/a d’Obres Públiques

e) Secretari/ària: una persona funcionària de la Conselleria d’Immigració
i Cooperació, que ha de nomenar el director o la directora general d’Immigració.

2. En cas d’absència, vacant o malaltia del president o de la presidenta de
la Comissió Interdepartamental, l’ha de suplir el vicepresident primer o la vice-
presidenta primera de la Comissió.

A qualsevol dels vicepresidents o de les vicepresidentes, els supleix l’al-
tre vicepresident, llevat que el primer vicepresident ja supleixi per aquell acte al
president, en el cas del qual els suplirà el secretari o la secretària general de la
conselleria a la qual està adscrita la Comissió.

Al secretari del Ple l’ha de suplir una altra persona funcionària que ha de
nomenar el director o la directora general d’Immigració.

Igualment, als vocals del punt d) els supleix el secretari o la secretària
general de la conselleria respectiva, o una altra persona que sigui directora gene-
ral designada pel conseller o per la consellera respectius.

Una mateixa persona pot suplir a més d’un membre vocal de la comissió,
amb un màxim de tres.

Article 4.
Funcions del Ple

Les funcions del Ple de la Comissió Interdepartamental són:

1. Aprovar les propostes que li presenti la Comissió Executiva.
2. Determinar els objectius i directrius en matèria de polítiques d’immi-

gració, sense perjudici del que pugui determinar el Govern de les Illes Balears
o el seu president.

3. Donar les instruccions per a la coordinació i potenciació de les diferents
iniciatives socials en l’àmbit de la immigració.

4. Elaborar propostes de programació de les polítiques d’immigració i
coordinar les actuacions de les diferents conselleries relacionades específica-
ment amb aquesta matèria.

5. Resoldre els assumptes que afecten a les conselleries que integren la
Comissió i que no requereixin ser elevats al Consell de Govern.

6. Estudiar els assumptes que afecten diverses conselleries, que requerei-
xen l’elaboració d’una proposta conjunta, abans de la resolució corresponent del
Consell de Govern.

7. Proposar els corresponents plans en matèria d’immigració que s’elabo-
rin.

8. Proposar l’avaluació i seguiment del Pla en matèria d’immigració.
9. Designar comissions especials o proposar qüestions per al seu estudi o

coordinació per la Comissió Tècnica.
10. Totes les que li encomanin els òrgans competents del Govern de les

Illes Balears i de la seva Administració.

Article 5.
La Comissió Executiva

1. Els membres de la Comissió Executiva són:

a) President/a: el/la conseller/a competent en matèria d’immigració.
b) Vicepresident/a: el/la director/a general d’Immigració.
c)Vocals
- El/la director/a general amb competències en matèria de cooperació
- El/la director/a general amb competències en matèria d’habitatge
- El/la director/a general amb competències en matèria de formació ocu-

pacional
- El/la director/a general amb competències en matèria d’educació
- El/la director/a general amb competències en matèria d’ocupació
- El/la director/a general amb competències en matèria de salut
- El/la director/a general amb competències en matèria de consum
- El/la director/a general amb competències en matèria de dona
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