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Tercer (Designat per l’Escola Balear d’Administració Pública-EBAP)
Titular: Sra. Margalida Miquel Rosselló.
Suplent: Sra. Maria Assumpta Massutí Sampol.
Quart (Designat per l’Escola Balear d’Administració Pública-EBAP)
Titular: Sra. Maria Àngels Canals Roiz.
Suplent: Sr. Miquel Àngel Lladó Ribas.
Cinquè (Per acord de les representacions sindicals amb representació a
l’IBANAT i a Espais de Natura Balear)
Titular: Sr. Alexandre Forteza i Pons.
Suplent: Sr. Gabriel Jeroni Perelló i Coll.
La secretària del Consell Directiu
Anna Torres Riera

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES
BALEARS
Num. 6655
Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears de 28 de març de 2007, de creació dels fitxers que contenen dades de carácter personal del Consell.
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal és la norma que actualment garanteix el tractament adequat de
les dades de caràcter personal, respecte de les llibertats públiques i dels drets a
l’honor i a la intimitat personal i familiar.
D’altra banda, el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, mitjançant el qual
s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que
contenguin dades de caràcter personal, desenvolupa la Llei orgànica 15/1999,
exigint una sèrie de mesures tècniques en funció del tipus de dada emmagatzemada.
En el capítol I del títol IV de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es regulen expressament els
aspectes formals i materials dels fitxers de titularitat pública. Concretament,
l’article 20 de la llei disposa que la creació, la modificació i la supressió dels fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant disposició
general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o el diari oficial corresponent,
en aquest cas, el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Així mateix, la disposició addicional primera de la Llei orgànica 15/1999,
relativa als fitxers preexistents a l’entrada en vigor de la Llei, disposa que els fitxers i els tractaments automatitzats inscrits o no en el Registre General de
Protecció de Dades han d’adequar-se a aquesta Llei orgànica en el termini de
tres anys, comptadors des que entri en vigor.
Respecte dels fitxers i els tractaments no automatitzats, la disposició addicional primera esmentada disposa que el termini per adequar-la a la Llei orgànica 15/1999 és de dotze anys, comptadors des del 24 d’octubre de 1995. No
obstant això, en aplicació dels principis d’eficàcia, economia processal i eficiència, es considera convenient que aquesta Ordre també adeqüi els fitxers i els
tractaments no automatitzats a la normativa vigent.
En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’article 1 del
Decret 90/2006, de 20 d’octubre, que deroga el Decret 92/1994, de 27 de juliol,
estableix que en l’àmbit de l’Administració d’aquesta comunitat autònoma, les
disposicions generals de creació, modificació i supressió dels fitxers que contenen dades de caràcter personal a les quals es refereix l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, han d’adoptar la forma d’ordre dictada pel titular respectiu de les
conselleries que integren l’Administració autonòmica. Atès que el CES forma
part de l’Administració autonòmica, i que l’elaboració de l’ordre prevista constitueix una funció inherent a la condició de president del CES és, d’acord amb
l’article 10 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre del CES i l’article 15 del
Reglament d’organització i funcionament del CES, aprovat pel Decret
128/2001, de 9 de novembre, amb el vist i plau del Ple del CES, reunit en la sessió de 27 de març de 2007, i a pro posta de la Secretaria General, dict la següent
ORDRE
Article 1 Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és la creació dels fitxers que contenen dades de
caràcter personal que gestiona el Consell Econòmic i Social, d’acord amb la
normativa en vigor en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Article 2. Cessió de dades
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Les dades que figuren en els registres no es poden cedir a terceres persones, excepte per les causes que determinen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
novembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Article 3 Responsables dels fitxers
Amb la supervisió de la Secretaria General del Consell Econòmic i Social,
les persones responsables de cadascun dels fitxers assenyalats en l’annex han
d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per protegir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, i també les necessàries per tal de garantir l’honor, la intimitat personal i
familiar de les persones físiques i del ple exercici dels seus drets reconeguts per
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i la normativa que la desplega.
Article 4 Exercici de drets
L’exercici de drets que reconeix a les persones afectades la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’ha de
dur a terme segons el que s’hi prescriu.
Article 5 Inscripció dels fitxers
La creació dels fitxers indicats en aquesta Ordre s’ha de notificar a
l’Agència de Protecció de Dades perquè els inscrigui en el Registre General de
Protecció de Dades, en compliment del que disposa l’article 39.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears
El president del CES
Llorenç Huguet Rotger
Palma, 28 de marc; de 2007

ANNEX- Creació de fitxers
Denominació del fitxer : Consellers del CES
Finalitats i usos previstos: Convocatòria a les sessions i actes, tramesa de documentació i
pagament d’indemnitzacions
Persones o col·lectius afectats : Membres o associats
Origen i procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives, acadèmiques i professionals,
econòmiques, financeres i d’assegurances
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
Denominació del fitxer : Col·laboradors del CES
Finalitats i usos previstos: Personal col·laborador extern per a la realització d’estudis i
tramitació de pagaments
Persones o col·lectius afectats: Altres col·lectius (experts)
Origen i procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal
Estructura bàsica del fitxer : dades identificatives, acadèmiques i professionals,
econòmiques, financeres i d’assegurances, detalls d’ocupació
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
Denominació del fitxer: Grups d’interès CES
Finalitat i usos previstos: Tramesa de publicacions, consulta i invitació a actes institucionals
Persones o col·lectius afectats: Persones de contacte, càrrecs públics, altres col·lectius
(representants socials)
Origen i procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal, fonts
accessibles al públic
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives, detalls d’ocupació
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
Denominació del fitxer : Agenda
Finalitats i usos previstos: Gestió de dades de persones de contacte
Persones o col·lectius afectats : Persones de contacte
Origen i procedència de les dades : El propi interessat o el seu representant legal, fons
accessibles al públic
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives, detalls d’ocupació
Cessions de dades : Cap
Òrgan responsable del fitxer: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
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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

—o—
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

—o—
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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

