
DECRET DE DIA 25 DE JUNY DE 2011 PEL QUAL ES 

DETERMINA L’ESTRUCTURA DEL CONSELL INSULAR DE 

MALLORCA, MODIFICAT PEL DECRET DE DIA 9 DE JULIOL DE 

2012 

(BOIB núm. 96, de 27 de juny de 2011 i BOIB núm. 101, de 14 de juliol de 2012) 

Fets 

En el dia d'avui s'ha constituït el Consell de Mallorca, el Ple del qual ha elegit la 

persona que n’ha d’ocupar la Presidència, la qual, per a una millor eficàcia de 

l'Administració pública i un millor servei a la ciutadania, ha d’estructurar la institució 

i n’ha d’organitzar el funcionament, en el marc de les directrius que ha marcat la Unió 

Europea per reduir el dèficit públic i la despesa pública d'aquesta institució. 

Fonaments 

En l'art. 62 de l'Estatut d'autonomia es determina que els consells insulars estableixen 

la seva organització d'acord amb la Constitució i amb el dit estatut. 

En l'art. 6 de la Llei de consells insulars es diu que els consells insulars han d’establir 

l’organització d'acord amb aquesta llei, en el marc del que es disposa en la legislació 

bàsica de règim jurídic de les administracions públiques. 

En l'art. 9.2 f) de la dita llei s’assenyala que correspon a la persona que n’ocupa la 

Presidència dictar decrets que suposin la creació o l'extinció de departaments del 

Consell Executiu. 

En l’art. 29 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple 

de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del 

Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 

2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), s’estableix que el Consell de Mallorca, per 

exercir les seves competències, s’organitza en departaments, el nombre dels quals mai 

no serà inferior a tres, i que es corresponen amb els diferents sectors de l’activitat 

administrativa de la institució. 

Resolució 

Per tant, 

Resolc: 

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca està integrat pel president, el 

vicepresident i els consellers executius i les conselleres executives. 

2. L'administració del Consell de Mallorca, sota la direcció de la Presidència, 

s'estructura en els departaments amb responsabilitat executiva següents: 

- Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 

- Departament de Presidència 

- Departament d'Urbanisme i Territori 

- Departament d'Hisenda i Funció Pública 

- Departament de Medi Ambient 

- Departament de Benestar Social 



- Departament de Cooperació Local 

3. En els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal en 

l'exercici del càrrec, la presidenta ha de ser substituïda pel vicepresident de Cultura, 

Patrimoni i Esports, sens perjudici que aquest també assumeix les funcions que li 

encomani o li delegui la presidenta del Consell, com també les funcions executives 

que li corresponen com a titular de les competències en matèria de cultura, patrimoni i 

esports. 

4 Assignar les funcions corresponents a la secretaria del Consell Executiu al secretari 

general de la corporació o la persona que legalment el substitueixi
1
. 

5. Publicar el contingut d’aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que 

ha de començar a vigir el mateix dia en què s’hi publiqui. 

6. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que 

s’estableix en aquest decret.  

7. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci. 

 

                                                 
1
 Aquest punt ha estat redactat de conformitat amb el Decret de Presidència de dia 9 de juliol de 2012, 

de modificació del Decret de dia 25 de juny pel qual es determinà l’estructura del govern del Consell 

de Mallorca (BOIB núm. 101, de 14 de juliol de 2012), corregit en l’error material pel Decret de 

Presidència de dia 9 d’octubre de 2012. 


