
2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

Num. 17103
Decret 88/2011, de 5 d’agost, pel qual es nomena el director de
l’Agència Tributària de les Illes Balears

Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, determinen, respectivament, que és competència del Consell de
Govern nomenar i separar, mitjançant decret, els alts càrrecs de l’Administració
de la Comunitat Autònoma, i dels consellers elevar-ne la proposta.

En particular, l’article 9 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regu-
lació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, estableix que el càrrec de
director o directora de l’Agència Tributària és assimilat al de director o directo-
ra general i és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta del conseller
o consellera competent en matèria d’hisenda.

Per tot això, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació i havent-ho considerat el Consell de Govern en la ses-
sió de dia 5 d’agost,

DECRET

Primer

Nomenar el senyor Justo Alberto Roibal Hernández director de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.

Segon

Aquest Decret té efectes el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Palma, 5 d’agost de 2011

El president
José Ramón Bauzá Díaz

El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació

José Ignacio Aguiló Fuster

— o —

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 16891

Resolució del conseller de Presidència d’1 d’agost de 2011 de
delegació de competències i de signatura en determinats òrgans
directius de la Conselleria de Presidència i de suplència dels
òrgans directius de la Conselleria

El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, esta-
bleix la composició del Govern i l’estructura 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, fixa,
juntament amb l’estructura orgànica bàsica de la resta de conselleries, la de la
Conselleria de Presidència, formada per la Secretaria General i tres direccions
generals. 

En els preàmbuls d’aquests decrets es fa referència a la necessitat de pro-
cedir a una reestructuració de l’Administració pública que respongui a criteris
d’eficàcia i eficiència en els recursos públics, com també de racionalització de
la despesa pública, simplificació de l’estructura administrativa i de servei a la
ciutadania.

Tot seguint els mateixos criteris, d’acord amb el que preveuen els articles

25 i 31 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sobre delegació de competències, i
de conformitat amb el que disposen els articles 32 i 33 de la Llei 3/2003, de 26
de març, sobre el règim de suplències dels òrgans directius, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Per a tots els contractes el pressupost de licitació dels quals no superi la

quantia de cent cinquanta mil euros (150.000 €), com també per a les modifi-
cacions i les pròrrogues d’aquests contractes sempre que tampoc no superin la
quantitat esmentada, sigui quin sigui el procediment d’adjudicació, es delega en
la secretària general l’exercici de les competències següents: l’aprovació de
l’expedient i de la despesa, la disposició de l’obertura del procediment d’adju-
dicació, la designació dels membres de les meses de contractació, la formalitza-
ció dels contractes, l’aprovació de la liquidació i la devolució de les garanties.

Segon
En matèria de personal es delega en la secretària general de la Conselleria

de Presidència l’exercici de les competències relatives a les propostes relacio-
nades amb els llocs de treball de la Conselleria i a la tramitació i la concessió
dels permisos i llicències del personal al seu servei que, d’acord amb la norma-
tiva de funció pública, siguin competència dels consellers.

Tercer 
Es delega en la secretària general de la Conselleria de Presidència la sig-

natura dels documents comptables i administratius d’autorització i disposició de
despeses i reconeixement d’obligacions dels subprogrames pressupostaris que
consten en l’annex d’aquesta Resolució, o dels programes que els substitueixin,
com també la signatura de les propostes d’acord d’aprovació de les modifica-
cions de crèdit relatives als subprogrames pressupostaris esmentats. 

Quart
Es delega en la directora general de Relacions Institucionals i Acció

Exterior la signatura de les resolucions sobre la inscripció en el Registre
d’Associacions dels actes que, de conformitat amb la legislació vigent, han
d’accedir a aquest Registre.

Cinquè
En els supòsits d’absència, malaltia o vacant de la secretària general, l’han

de suplir, en el despatx ordinari i en la tramitació dels actes que són de la seva
competència, pròpia o delegada, per aquest ordre: 

- La directora general de Coordinació del Govern
- La directora general d’Immigració
- La directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Sisè
En els supòsits d’absència, malaltia o vacant de qualsevol de les directo-

res generals de la Conselleria de Presidència, els ha de suplir, en el despatx ordi-
nari i en la tramitació dels actes que són de la seva competència pròpia o dele-
gada, la secretària general d’aquesta Conselleria, i en el casos d’absència, malal-
tia o vacant d’aquesta darrera, la titular de la direcció general que correspongui
segons l’ordre fixat en l’apartat anterior.

Setè
Aquesta Resolució esdevindrà efectiva l’endemà d’haver estat publicada

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 d’agost de 2011

El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez 

ANEXO

PRESIDENCIA

121A Servicios generales de la Presidencia del Gobierno
126C Comunicación e información institucional
126H Estudios Autonómicos
463C Ordenación, promoción y fomento de los medios de comunicación

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

112B Relaciones con el Parlamento
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