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Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació oposició:
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Denominació del fitxer : Becaris
Finalitats i usos previstos: Gestió de nòmines
Persones o col·lectius afectats : Altres col·lectius (Becaris)
Origen i procedència de les dades : El propi interessat o el seu representant legal
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives, característiques personals, dades
acadèmiques i professionals, detalls d’ocupació, dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Cessions de dades: Organismes de la Seguretat Social, Hisenda Pública i Administració
Tributaria, altres òrgans de l’Administració de l’Estat
Òrgan responsable del fitxer: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació oposició:
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
Denominació del fitxer : Arxiu fotogràfic
Finalitats i usos previstos: Fotografies realitzades en activitats organitzades o relacionades
amb el CES per al seu arxiu o publicació
Persones o col·lectius afectats: Treballadors, associats o membres, càrrecs públics
Origen i procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal
Estructura bàsica del fitxer : Dades identificatives
Cessions de dades : Cap
Òrgan responsable del fitxer: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació oposició
: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
Mesures de seguretat: Nivell bàsic
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Num. 6640
Resolució de la presidència del CES sobre la publicació de dictàmens del Consell.
En la sessió del Ple de 27 de juny de 2002 s’aprovaren les normes per fer
públics els dictàmens del CES. El 6 de juliol de 2002 es publicà en el BOIB
(núm. 81) la Resolució de 27 de juny de 2002 del president del CES que recollia l’acord del Ple i que establia que ‘es podran lliurar còpies dels dictàmens
emesos pel CES, per iniciativa pròpia o prèvia sol·licitud, només en els casos
següents: 1. Quan les normes sobre les quals s’ha emès el dictamen a sol·licitud
del Govern, hagin estat publicades i hagin començat a vigir. 2. Quan els dictàmens formin part de l’informe d’activitats previst en l’article 2, núm. 1, lletra e)
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears’.
Des de la publicació de la Resolució esmentada, el CES ha experimentat
diversos canvis des del punt de vista logístic i tecnològic, entre els quals destaquen la integració en la base de dades conjunta dels CES d’arreu de l’Estat i la
creació de la seva pàgina web, concebuda com a una eina de comunicació, difusió i interacció i com a complement de la tasca de divulgació dels seus treballs.
D’altra banda, la Institució s’ha consolidat, és coneguda de manera generalitzada i gaudeix del reconeixement social i institucional i del respecte sobre els seus
pronunciaments, sense que es qüestioni la seva imparcialitat i independència.
Els dictàmens del CES generen, tenint en compte la consideració anterior,
interès en les institucions, organitzacions i, en general, en la societat. A més, la
pràctica generalitzada en els Consells Econòmics i Socials és, pel que fa a la
publicació dels dictàmens, menys restrictiva, promovent la seva difusió des del
moment en què s’emeten.
Per tot l’exposat, la Presidència adopta, havent consultat el Ple en la sessió de 27 de març de 2007, la següent
RESOLUCIÓ
Els dictàmens del CES es publicaran, amb caràcter general, una vegada
hagin estat notificats al sol·licitant, la qual cosa implica que s’inclouran en la
pàgina web de la Institució.
Aquesta Resolució deroga i substitueix la Resolució de 27 de juny de
2002, per la qual s’aproven les normes per fer públics els dictàmens del CES
(BOIB núm. 81, de 6 de juliol de 2002).
El president del Consell Econòmic i Social
Llorenç Huguet Rotger
Palma, 27 de març de 2007
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17-04-2007
CONSELLERIA DE TURISME
Num. 7663
Ordre del conseller de Turisme de 16 d’abril de 2007, de delegació de competències en matèria d’ordenació del turisme en el
director/a general de Promoció Turística

L’article 32 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb
l’article 17 de la Llei 30/1992, de 2 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que els
titulars dels òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears han de ser substituïts en les seves funcions, de manera temporal, en els
supòsits d’absència, malaltia o vacant.
D’altra banda, l’article 33 de la Llei 3/2003 estableix que l’òrgan directiu
que determini el conseller/a, en els supòsits abans esmentats, ha de suplir els
directors generals i el secretari/ària general.
El Decret 31/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears,
modificat pel Decret 1/2007, de 25 de gener, regula l’estructura orgànica de la
Conselleria de Turisme i concretament en l’article 5 estableix les funcions pròpies de la Direcció General d’Ordenació i Planificació Turística.
L’ Ordre del conseller de Turisme de 8 de juliol de 2003 (BOIB núm.12
de 17 de juliol de 2003) delega en el director/a general d’Ordenació i
Planificació Turística diverses competències en matèria d’ordenació. La mateixa Ordre delega en el secretari/ària general de la Conselleria de Turisme competències en matèria sancionadora i en matèria de personal (correcció d’errades
BOIB núm. 114, de 12 d’agost de 2003).
L’Ordre del conseller de Turisme de 17 de juny de 2005, de suplència dels
alts càrrecs de la Conselleria de Turisme en cas de vacant, absència o malaltia,
estableix en l’article 2 que en cas de vacant, absència o malaltia del
secretari/ària general de la Conselleria de Turisme ha d’actuar com a suplent el
director/a general d’Ordenació i Planificació.
Atès el cessament del director general d’Ordenació i Planificació
Turística, efectuat pel Consell de Govern, reunit en sessió extraordinària el dia
16 d’abril de 2007, és convenient garantir en tot moment l’acció de la
Conselleria de Turisme en la Direcció General d’Ordenació i Planificació
Turística i, per tant, dict la següent
ORDRE
Article 1
Es deleguen en el director/a general de Promoció Turística les competències atribuïdes al director/a general d’Ordenació i Planificació Turística en el
Decret 31/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2007, de 25 de gener (BOIB núm.19, de 6 de febrer de 2007).
Article 2
Es deleguen en el director/a general de Promoció Turística, en els límits
establerts en l’article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les competències pròpies del conseller de Turisme relatives a:
a) Oferta complementària.
b) Canvi de categoria dels establiments d’allotjament turístic.
Article 3
En cas de vacant, absència o malaltia del secretari/ària general de la
Conselleria de Turisme, ha d’actuar com a suplent el director/a general de
Promoció Turística.
Disposició derogatòria
Queden derogats l’article 3 de l’Ordre del conseller de Turisme de 8 de
juliol de 2003, de delegació de competències en matèria d’ordenació del turisme en el director/a general d’Ordenació i Planificació Turística, i els articles 2
i 3 de l’Ordre del conseller de Turisme de 17 de juny de 2005, de suplència dels
alts càrrecs de la Conselleria de Turisme en cas de vacant, absència i malaltia.
Disposició final

