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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 4106
Correcció d’errades advertides a les versions catalana i castellana de la Llei 9/2011, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, publicada en el
BOIB núm. 195, de dia 30 de desembre de 2011.
Atès que s’ha detectat l’existència d’una errada a la certificació castellana i de dues a la certificació catalana de la Llei 9/2011, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, publicada al
BOIB núm. 195, de dia 30 de desembre del 2011, es publiquen les rectificacions
següents:
A la versió catalana:
-A l’exposició de motius, apartat III:
Allà on diu: ‘... disset disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dinou disposicions finals...’
Ha de dir: ‘... dinou disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i disset disposicions finals...’
-A l’article 11.2:
Allà on diu: ‘... no poden excedir de les retribucions corresponents als
directors generals que estableix l’article 12.4 d’aquesta llei.’
Ha de dir: ‘... no poden excedir de les retribucions corresponents als directors generals que estableix l’article 12.3 d’aquesta llei.’

03-03-2012

Social, al capdavant de la qual hi haurà un director, amb rang assimilat a director general.
Per tant, de conformitat amb el que disposen els articles 11 c i 38.3 a de
la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i 5 i 8 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict el següent
DECRET
Article 1
Modificació referent a l’estructura de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social
Es modifica el text de la lletra b de l’article 2.5 del Decret 12/2011, de 18
de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes següents:
b) Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial: atenció i suport a persones amb dependència, a persones
amb discapacitat, a persones de la tercera edat i altres col·lectius en situació de
risc; prestacions econòmiques; queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets; aplicació de mesures de justícia juvenil; ordenació de la protecció de menors, polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència; reinserció social; planificació de la política d’afers socials, elaboració
de normativa, avaluacions de plans i programes d’afers socials, registre, autorització i inspecció de serveis i centres de serveis socials d’àmbit autonòmic;
ordenació i gestió del Registre Central de Serveis Socials d’àmbit autonòmic;
formació específica de professionals en l’àmbit dels serveis socials autonòmics;
coordinació amb les direccions generals de les conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’elaboració, seguiment i avaluació dels plans sectorials d’afers socials d’àmbit autonòmic; ordenació de la renda mínima d’inserció; Pla d’Atenció a la Població d’Ètnia
Gitana i Pla Concertat de Prestacions Bàsiques, i també els convenis instrumentals que se’n deriven; planificació de les inversions i construcció de centres
de serveis socials.
S’afegeix al text de l’article 2.5 del Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el paràgraf següent:

A la versió castellana:
-A l’article 11.2:
Allà on diu: ‘... no pueden exceder de las retribuciones correspondientes
a los directores generales que establece el artículo 12.4 de la presente ley.’
Ha de dir: ‘... no pueden exceder de las retribuciones correspondientes a
los directores generales que establece el artículo 12.3 de la presente ley.’
A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2012
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés

—o—

‘Oficina de Defensa dels Drets del Menor: és l’òrgan de l’Administració
encarregat de les funcions de defensa i promoció dels drets dels menors, i també
de l’ordenació de la protecció dels menors. Al capdavant d’aquesta Oficina hi
ha un director o directora, amb rang assimilat a director general.’
Disposició addicional única
L’abast material de les competències que estableix aquest Decret inclou
tot allò que no ha estat objecte de transferència als consells insulars i que no és
propi de les competències exclusives que conserva l’Estat espanyol.
Disposició final única

Num. 4203
Decret 2/2012, de 2 de març, del president de les Illes Balears, pel
qual es modifica el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president
de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost, i pel Decret 33/2011, de 4 de novembre,
ambdós del president de les Illes Balears, va assignar, entre altres funcions, a la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a les Persones en
Situació Especial, la defensa i protecció de drets dels menors i l’ordenació de la
protecció dels menors.

Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de març de 2011
El president
José Ramón Bauzá Díaz

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Òbviament, aquestes funcions s’han d’entendre atribuïdes en l’àmbit de
les competències de la Comunitat Autònoma i amb respecte de les competències
pròpies dels consells insulars en aquesta matèria.

Num. 4205
Decret 14/2012, de 2 de març, de modificació del Decret
110/2011, de 25 de novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3
de febrer, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any
2012, a l’efecte del còmput de terminis administratius

En aquests moments, es considera convenient reforçar les funcions
esmentades mitjançant l’adscripció de l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menor de la Comunitat Autònoma a la Conselleria de Salut, Família i Benestar

Mitjançant la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 163, de 29 d’octubre), es va fer públic el calendari laboral general i local per a l’any 2012 en

