
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 19580
Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament
de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears

Les societats modernes demanen uns sistemes d’informació homologats
que els permetin disposar d’un coneixement real del territori i de la societat
sobre els quals s’ha d’incidir. L’estadística és un instrument científic que ens
possibilita la quantificació d’aquesta realitat, així com disposar dels elements
que ens permetin analitzar-la tant en l’espai com en el temps.

L’article 30.32 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, després de la
reforma operada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga a la
Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria d’estadística d’inte-
rès per a la comunitat autònoma, així com en l’organització i la gestió d’un sis-
tema estadístic propi. En aquest mateix sentit, no es fa més que refermar el que
ja es preveia en l’article 10.28 de l’anterior norma estatutària i sota la qual es va
aprovar la vigent Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.

L’article 32 de l’esmentada Llei crea l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears, al qual confereix, entre d’altres, la funció de promoure, dirigir i coor-
dinar l’exercici de l’activitat autonòmica en matèria d’estadística, així com del
Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Per això, i per mitjà d’aquest Decret, es preveu la constitució efectiva,
alhora que s’estableix l’organització i el funcionament de l’Institut d’Estadística
de les Illes Balears. D’aquesta manera es vol fer complir el que estableix la
legislació vigent i dotar les Illes Balears d’un instrument àgil, racional i solvent
que permeti disposar de les dades més fidedignes i properes sobre les quals
fonamentar estudis, propostes o decisions.

El model d’institut que aquí es dissenya respon a la voluntat d’engegar un
sistema participatiu i descentralitzat, en el qual l’Institut assoleix un paper de
coordinador entre les distintes unitats que integren el Sistema Estadístic de les
Illes Balears, alhora que assumeix la responsabilitat de garantir el rigor i la qua-
litat tècnica del conjunt d’estadístiques que es duguin a terme. Aquest, per tant,
és un sistema dual, en el qual l’Institut, per una banda, i les distintes unitats esta-
dístiques de les conselleries del Govern de les Illes Balears i dels consells insu-
lars, per l’altra, assoleixen un vertader paper protagonista en la generació de
dades oficials. 

En tota aquesta estructuració s’ha volgut tenir també molt present el paper
dels consells insulars, i en aquest sentit, tal com disposa el vigent Estatut d’au-
tonomia en l’article 71.4, es preveuen els mecanismes de cooperació perquè els
consells insulars puguin desenvolupar el seu paper en l’exercici de les estadísti-
ques d’interès insular, de forma coordinada i eficient.

Amb tot això, es pretén reforçar el sistema estadístic balear, per assumir
els nous reptes que ha de suposar l’aplicació del principi de subsidiarietat en la
gestió estadística, tant pel que fa a la seva relació amb l’àmbit de l’Estat espan-
yol, i la seva progressiva descentralització, com pel que fa a la qualitat, l’ho-
mologació i la comparabilitat de les nostres dades en l’àmbit de la Unió
Europea.

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 5 d’octubre de
2007,

DECRET

Capítol I
Naturalesa i funcions

Article 1
Naturalesa i adscripció

1. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears és una entitat autònoma amb
personalitat jurídica pròpia, autonomia financera i capacitat d’obrar per al com-
pliment de les seves funcions.

2. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears podrà fer servir la denomi-
nació simplificada d’IBESTAT per identificar-se, com a sigla o acrònim.

3. L’Institut disposarà dels mitjans econòmics, materials i personals que
calguin per al desenvolupament de les funcions previstes en aquest Decret.

4. L’Institut es regirà pel que estableixen la Llei d’estadística de les Illes
Balears, aquest Decret i la resta de disposicions que li siguin aplicables, tot

tenint en compte, a més, el que disposin les lleis que aprovin els plans d’esta-
dística i els decrets que aprovin els programes anuals d’estadística.

5. L’Institut s’adscriu a la conselleria del Govern de les Illes Balears com-
petent en matèria d’estadística. 

6. La seu de l’Institut és a Palma. No obstant això, podrà disposar de sub-
seus ubicades a les unitats estadístiques centrals dels respectius consells insu-
lars, per mitjà dels convenis que, si escau, se subscriguin.

Article 2 
Funcions

Són funcions de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears:

a) Promoure, dirigir i coordinar l’activitat estadística pública d’interès per
a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Elaborar l’avantprojecte de pla d’estadística amb la col·laboració de la
resta d’unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

c) Proposar la normalització de conceptes, definicions, classificacions,
nomenclatures i codis per a la classificació de les dades i la presentació dels
resultats, impulsar-ne la utilització en l’activitat estadística de les Illes Balears i
promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació metodològica
amb les estadístiques dels ajuntaments, dels consells insulars, de les conselle-
ries, d’altres comunitats autònomes, de l’Administració general de l’Estat, de la
Unió Europea i dels organismes internacionals.

d) Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin en els pro-
grames anuals d’estadística.

e) Elaborar sistemes integrats d’estadístiques demogràfiques, econòmi-
ques i socials.

f) Dur a terme els treballs censals que calguin per crear i mantenir actua-
litzats els marcs i paràmetres bàsics d’informació sobre la població, els habitat-
ges i les activitats econòmiques.

g) Promoure la investigació estadística i la formació i el perfeccionament
professional del personal estadístic, en especial del personal que integri el
Sistema Estadístic de les Illes Balears.

h) Representar, quan això no correspongui a altres òrgans, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en les relacions amb unitats i organismes muni-
cipals, insulars, autonòmics, estatals i internacionals especialitzats en matèria
estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració en l’activitat estadística.

i) Vetllar, amb la col·laboració de les unitats del Sistema Estadístic de les
Illes Balears, per l’aplicació i el respecte del secret estadístic.

j) Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la comunitat autò-
noma de les Illes Balears.

k) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de convenis que
pretengui subscriure la Comunitat Autònoma, quan tenguin entre els seus objec-
tius la realització d’estadístiques.

l) Dur a terme investigacions per contrastar l’eficàcia dels qüestionaris i
mètodes que fan servir les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears en
l’elaboració de les estadístiques.

m) Qualssevol altres funcions estadístiques que la llei o el Govern li assig-
ni reglamentàriament.

Capítol II
Composició i funcionament

Article 3
Principis generals

En l’organització i el funcionament, com també en l’exercici de les seves
competències, a més dels principis d’actuació que preveu l’article 3 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears s’ha
d’ajustar als principis següents:

a) Racionalització i eficàcia en els procediments.
b) Planificació i coordinació administrativa.
c) Eficiència en la gestió dels recursos.
d) Transparència i publicitat en la seva actuació, tot i la reserva del secret

estadístic.

Article 4
Òrgans de l’Institut

Són òrgans de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears:

a) El Consell Rector.
b) El director o directora.
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Article 5
El Consell Rector

1. El Consell Rector constitueix l’òrgan col·legiat superior de l’Institut i
l’integren el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, els vocals
i el secretari o secretària.

2. El càrrec de president o presidenta del Consell Rector recau en la per-
sona titular de la conselleria competent en matèria d’estadística i el de vicepre-
sident o vicepresidenta en la persona titular de la direcció general competent en
matèria d’estadística.

3. Són vocals del Consell Rector:

a) El director o directora de l’Institut.
b) Un representant designat per cadascuna de les conselleries del Govern

de les Illes Balears.
c) Un representant designat per cadascun dels consells insulars.
4. El secretari o secretària és nomenat pel president o presidenta entre els

funcionaris de carrera del grup A adscrits a l’Institut d’acord amb la relació de
llocs de treball.

Article 6 
Organització i funcions del Consell Rector

1. El Consell Rector és l’òrgan de govern i direcció de l’Institut, al qual
correspon la participació, la deliberació i el seguiment de les seves activitats. Es
reuneix en ple i en comissió.

2. Corresponen al ple del Consell Rector les funcions següents:

a) Efectuar les propostes pertinents referents a l’elaboració del projecte de
pla d’estadística de les Illes Balears davant el Govern de les Illes Balears, per
tal d’iniciar-ne la tramitació parlamentària i l’aprovació com a llei.

b) Proposar al conseller o consellera competent en matèria d’estadística la
proposta de programa anual d’estadística per iniciar-ne la tramitació com a
decret del Govern de les Illes Balears.

c) Establir les pautes orgàniques de la coordinació sectorial i territorial del
Sistema Estadístic de les Illes Balears, així com la seva supervisió.

d) Aprovar l’avantprojecte de pressuposts de l’Institut, i elevar-lo al
Govern de les Illes Balears a través de la conselleria competent en matèria d’es-
tadística.

e) Aprovar el pla anual d’activitats de l’Institut.
f) Aprovar la memòria anual a què es refereix l’article 41.2 de la Llei

3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.
g) Delegar en les comissions que s’estableixin el debat i la resolució de les

propostes sectorials que es considerin pertinents.
h) Ratificar, si escau, les propostes de les comissions sectorials.
i) En general, les que li sotmeti el president o presidenta del Consell

Rector.
3. Les comissions sectorials estan integrades pels membres del Consell

Rector que, a proposta del president o presidenta, acordi aquest òrgan, tenint en
compte les matèries o àrees sotmeses a la seva consideració i, quan pertoqui, la
representació territorial. En l’acord de constitució, a més de la composició, s’ha
de fixar de manera específica les funcions que se li encomanen i la duració, si
s’escau.

4. Correspon al president o presidenta del Consell Rector:
a) Representar l’Institut, si bé pot delegar la representació ordinària en les

persones que ocupin la vicepresidència o la direcció del Consell Rector.
b) Convocar i dirigir les sessions del Consell Rector, presidir-ne les ses-

sions i exercir el vot de qualitat quan pertoqui.

5. El vicepresident o vicepresidenta del Consell Rector substitueix el pre-
sident o presidenta en els casos d’absència, vacant o malaltia. A més pot exercir
les funcions que el president o presidenta li delegui.

6. El secretari o secretària del Consell Rector assisteix a les reunions amb
veu i sense vot, aixeca acta de les sessions i estén els certificats dels acords
adoptats.

Article 7 
Funcionament del Consell Rector

1. El Consell Rector s’ha de reunir en sessió ordinària almenys dues vega-
des l’any, i en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o pre-
sidenta a iniciativa pròpia o de la meitat més un dels seus membres.

2. La convocatòria, amb expressió de l’ordre del dia, s’ha d’acordar i noti-
ficar pel president o presidenta amb 48 hores almenys d’antelació a la data de la
realització de la sessió. En casos d’urgència pot convocar-se la sessió amb una
antelació no inferior a 24 hores, sense que sigui preceptiva la inclusió de l’ordre
del dia. En tot cas, la convocatòria pot fer-la la persona titular de la secretaria,

per ordre de la presidència.
3. El quòrum per a la constitució vàlida del Consell Rector és la majoria

absoluta dels seus membres, sempre que, entre aquests, figuri la persona titular
de la presidència o qui la substitueixi, així com el secretari o secretària.

4. Els acords del Consell Rector s’adopten per majoria simple dels assis-
tents.

Article 8 
La direcció de l’Institut

La persona que ocupa la direcció de l’Institut és nomenada pel Consell de
Govern a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria
d’estadística, i té la categoria d’alt càrrec, assimilat al de director general. 

Article 9
Funcions de la direcció de l’Institut

1. Correspon al director o directora de l’Institut:
a) Assumir la gestió i la direcció de l’Institut amb subjecció a les direc-

trius i als acords que emanen del Consell Rector.
b) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressuposts de l’Institut, i exe-

cutar el pressupost, ordenant les despeses i els pagaments.
c) Dirigir els serveis i el personal de l’Institut, així com la contractació

administrativa de béns i serveis.
d) Negociar, concloure i aprovar amb altres organismes estadístics i per-

sones públiques o privades els acords, convenis o altres formes de col·laboració
per a la realització d’actuacions conjuntes, conformement als objectius que es
fixen en la Llei d’estadística de les Illes Balears, en els plans d’estadística i en
els programes anuals, donant compte al Consell Rector.

e) Assistir a les reunions del Consell Rector, com també a les de la
Comissió Assessora d’Estadística, amb veu i vot.

f) Emetre els certificats oficials pertinents respecte de les estadístiques
elaborades en el marc del corresponent pla d’estadística de les Illes Balears.

g) Fer el seguiment de les activitats estadístiques que es duguin a terme en
l’àmbit territorial de les Illes Balears.

h) Coordinar les actuacions de l’Institut amb les de les unitats estadísti-
ques de les conselleries del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars,
així com de la resta d’institucions i entitats integrades en el Sistema Estadístic
de les Illes Balears.

i) Preparar i proposar les normes que han de regir i les característiques tèc-
niques que han de tenir les estadístiques declarades d’interès de la Comunitat
Autònoma i, si escau, l’homologació dels seus projectes tècnics preceptius.

j) Assignar les activitats i el personal de l’Institut a les diferents àrees, de
conformitat amb les actuacions previstes en el pla anual d’activitats de l’Institut,
així com en el programa anual estadístic.

k) Elaborar i dirigir el pla de màrqueting i divulgació de dades i produc-
tes de l’Institut.

l) Gestionar els crèdits per a despeses i administrar els recursos de
l’Institut en els termes que es preveuen en la legislació de finances de la
Comunitat Autònoma.

m) Qualsevol altra que li atribueixi aquest Decret o la resta de normativa
vigent.

2. Totes aquestes funcions s’han d’exercir de manera coordinada amb la
resta d’òrgans que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears, tant pel que
fa a les unitats estadístiques com pel que fa a la Comissió Assessora
d’Estadística.

Capítol III
Estructura organitzativa

Article 10
Estructura

1. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears s’estructura, sota la depen-
dència de la seva direcció, en les àrees següents:

a) Àrea de coordinació i planificació estadística.
b) Àrea de producció i difusió estadística.
c) Àrea de d’assistència tècnica, metodològica i computacional.
d) Àrea de gestió dels serveis generals.
2. Les àrees en què s’estructura l’Institut tindran al capdavant un cap, de

conformitat amb el que s’estableixi en la relació de llocs de treball.

Article 11
Coordinació i planificació estadística

Correspon a l’àrea de coordinació i planificació estadística:
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a) La coordinació funcional de les distintes unitats estadístiques que inte-
gren el Sistema Estadístic de les Illes Balears, tant en l’àmbit de les conselleries
del Govern de les Illes Balears com en el dels consells insulars.

b) La coordinació dels inventaris d’operacions estadístiques, així com les
propostes de plans d’estadística i programes anuals.

c) La coordinació tècnica amb la Comissió Assessora d’Estadística de les
Illes Balears.

d) La coordinació ordinària amb l’Institut Nacional d’Estadística, els ins-
tituts autonòmics, i la resta d’organismes competents en aquesta matèria, així
com el seguiment dels convenis i acords que s’estableixin. 

Article 12
Producció i difusió estadística

1. Correspon a l’àrea de producció i difusió estadística:

a) La direcció de l’elaboració de les estadístiques que pertoca fer a
l’Institut en aplicació de la normativa vigent.

b) La supervisió de la gestió, l’actualització i l’explotació del registre de
població de les Illes Balears.

c) La direcció dels treballs d’elaboració de directoris d’unitats estadísti-
ques i de les operacions censals que calguin per crear i mantenir els instruments
d’informació sobre el territori, la població, els habitatges i les activitats econò-
miques i socials.

d) L’elaboració dels programes de difusió de les activitats de l’Institut i
l’atenció als usuaris.

2. L’àrea de producció i difusió estadística està integrada per les subàrees
següents:

a) Producció d’estadístiques econòmiques.
b) Producció d’estadístiques demogràfiques.
c) Producció d’estadístiques socials.
d) Difusió estadística.
3. Corresponen a la subàrea de producció d’estadístiques econòmiques les

funcions següents: 

a) L’elaboració de les estadístiques econòmiques que pertoca fer a
l’Institut d’acord amb la normativa vigent.

b) L’elaboració de directoris d’unitats estadístiques i de les operacions
censals que calguin per crear i mantenir els instruments d’informació sobre acti-
vitats econòmiques.

4. Corresponen a la subàrea de producció d’estadístiques demogràfiques
les funcions següents:

a) L’elaboració de les estadístiques demogràfiques que pertoca fer a
l’Institut d’acord amb la normativa vigent.

b) L’elaboració de directoris d’unitats estadístiques i de les operacions
censals que calguin per crear i mantenir els instruments d’informació sobre el
territori, la població i els habitatges.

5. Corresponen a la subàrea de producció d’estadístiques socials les fun-
cions següents:

a) L’elaboració de les estadístiques socials que pertoca fer a l’Institut d’a-
cord amb la normativa vigent.

b) L’elaboració de directoris d’unitats estadístiques i de les operacions
censals que calguin per crear i mantenir els instruments d’informació sobre acti-
vitats socials.

6. Corresponen a la subàrea de difusió estadística les funcions següents:

a) L’elaboració de les estadístiques de síntesi que pertoqui fer a l’Institut
d’acord amb la normativa vigent.

b) L’elaboració i execució del pla de publicacions.
c) La gestió de la biblioteca de l’Institut.
d) El servei d’atenció als usuaris.

7. En aquesta àrea la direcció de l’Institut pot establir la constitució de
grups de treball específics amb la incorporació de personal vinculat a altres
àrees.

Article 13 
Assistència tècnica, metodològica i computacional

1. Corresponen a l’àrea d’assistència tècnica, metodològica i computacio-
nal les funcions següents:

a) La direcció de l’assistència tècnica i metodològica i la cooperació entre
l’Institut i les distintes institucions i entitats integrades en el Sistema Estadístic

de les Illes Balears.
b) La supervisió de la gestió dels sistemes d’informació i del desenvolu-

pament de les bases de dades d’informació estadística d’interès públic de les
Illes Balears.

c) La supervisió de la funció inspectora de l’Institut de les activitats esta-
dístiques subjectes al pla estadístic, especialment pel que fa a la preservació del
secret estadístic.

d) La promoció de la recerca i del perfeccionament professional del per-
sonal estadístic.

e) La direcció dels serveis del centre de processament de dades.
2. L’àrea d’assistència tècnica, metodològica i computacional està inte-

grada per les subàrees següents:

a) Assistència tècnica, metodològica i formació.
b) Sistemes d’informació estadística.
3. Corresponen a la subàrea d’assistència tècnica, metodològica i forma-

ció les funcions següents:

a) La prestació d’assistència tècnica i metodològica a les institucions i
entitats integrades en el Sistema Estadístic de les Illes Balears.

b) La coordinació i l’homologació tècnica de la producció estadística del
Sistema Estadístic de les Illes Balears.

c) La promoció de programes de recerca i l’elaboració i l’execució de pro-
grames de formació i de perfeccionament del personal estadístic vinculat al
Sistema Estadístic de les Illes Balears, així com dels usuaris estadístics.

d) La supervisió de la funció inspectora de l’Institut, especialment pel que
fa a la preservació del secret estadístic.

4. Corresponen a la subàrea de sistemes d’informació estadística les fun-
cions següents:

a) La gestió dels sistemes d’informació aplicats a la producció i a la difu-
sió de resultats estadístics.

b) El desenvolupament de les bases de dades d’informació estadística.
c) L’elaboració i l’execució de programes de formació estadística compu-

tacional i informàtica.

Article 14
Gestió dels serveis generals

Correspon a l’àrea de gestió dels serveis generals:

a) La supervisió i coordinació de la gestió econòmica i pressupostària.
b) La supervisió i coordinació de l’administració del personal.
c) La gestió de les contractacions i dels proveïments.
d) El manteniment d’edificis i instal·lacions i els serveis generals.

Capítol IV
Règim econòmic i patrimonial

Article 15
Patrimoni de l’Institut

1. Constitueixen el patrimoni de l’Institut:

a) Els béns i drets la titularitat dels quals corresponguin a l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i siguin adscrits a l’Institut per al
compliment de les seves finalitats.

b) Els béns i drets que adquireixi l’Institut amb fons procedents del seu
pressupost i dels ingressos percebuts.

c) La resta de béns i drets que, per qualsevol títol, pugui adquirir de la
Comunitat Autònoma, d’altres administracions i entitats públiques o privades, o
de particulars.

2. Els béns adscrits a l’Institut conservaran la qualificació jurídica origi-
nària i s’han de destinar exclusivament a les finalitats pròpies de l’Institut. 

3. El règim d’adquisició, alienació, venda, permuta, cessió gratuïta o one-
rosa dels béns i drets de l’Institut i dels que li siguin adscrits és el que preveu la
Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vincu-
lades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o la norma que la substi-
tueixi, i la legislació de patrimoni de la Comunitat Autònoma.

Article 16
Recursos de l’Institut

L’Institut ha de disposar, per al seu funcionament, dels recursos que cal-
guin per assolir les finalitats que té atribuïdes. En particular, ha de disposar dels
recursos econòmics següents:
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a) Les assignacions procedents dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma.

b) Les assignacions procedents dels pressuposts d’altres entitats públi-
ques.

c) Les aportacions de qualsevol altre organisme o entitat pública o priva-
da.

d) Els ingressos procedents de la difusió de les seves activitats, dels ser-
veis prestats, de la venda dels seus treballs i publicacions o d’altres activitats de
naturalesa semblant.

e) Qualsevol altre recurs que li pugui correspondre o se li pugui atribuir.

Article 17
Gestió econòmica i pressupostària

1. La gestió econòmica de l’Institut està sotmesa al règim de pressupost
anual, de conformitat amb el que disposa la normativa economicofinancera de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L’Institut ha d’elaborar anualment un avantprojecte de pressupost que
s’ha d’incloure en el projecte de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de manera diferenciada com a secció pressupos-
tària. 

3. El control previ i financer i la direcció de la comptabilitat de l’entitat
corresponen a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, d’acord amb el que estableix la normativa autonòmica en aquesta matè-
ria.

4. L’execució, el control i la liquidació del pressupost de l’Institut s’han
de regir per les disposicions legals aplicables a les entitats autònomes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Capítol V
Contractació administrativa i personal

Article 18
Contractació administrativa

El règim jurídic aplicable a l’Institut per a la contractació de béns i serveis
és el que estableix la legislació bàsica estatal de contractes de les administra-
cions públiques i la normativa de desplegament que sigui aplicable en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que preveuen l’ar-
ticle 63 i següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 19
Personal

1. El personal funcionari i laboral de l’Institut s’ha de regir, respectiva-
ment, per la normativa sobre funció pública i per la legislació laboral aplicable
al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. Els llocs de treball de l’Institut que prevegi la relació de llocs de treball
de la Comunitat Autònoma poden ser ocupats per:

a) El personal funcionari i laboral de qualsevol tipus, pertanyent a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a qualsevol
altra administració pública o ens que en depengui, que s’hi adscrigui per mitjà
de qualsevol de les formes de provisió previstes en la normativa vigent.

b) El personal que s’incorpori a l’Institut, d’acord amb les previsions con-
tingudes en la Llei de funció pública de la Comunitat Autònoma i en la norma-
tiva reglamentària de desplegament.

Disposició addicional única
Règim de recursos

Els actes dictats pel Consell Rector i pel director o directora de l’Institut
no exhaureixen la via administrativa, i els serà aplicable el recurs d’alçada
davant la persona titular de la conselleria competent en matèria d’estadística, en
els termes que preveu l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria única
Posada en funcionament de l’Institut

L’Institut d’Estadística de les Illes Balears ha d’iniciar la seva activitat
com a entitat autònoma en el termini màxim de sis mesos comptadors a partir
de la publicació d’aquest Decret.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a allò
que estableix aquest Decret.

Disposició final primera
Comissió Assessora d’Estadística

Es modifiquen les lletres c i g i s’afegeix una nova lletra, la lletra h, en
l’article 3.1 del Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual es regula l’organit-
zació, la composició i el funcionament de la Comissió Assessora d’Estadística,
amb la redacció següent:

«c) Dos representants de les associacions empresarials de les Illes Balears.
g) El director o directora de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.
h) Dues persones de prestigi reconegut en matèria d’estadística.»

Disposició final segona
Facultats de desplegament

Es faculta el conseller o consellera competent en matèria d’estadística per-
què dicti totes les normes i disposicions que calguin per al desplegament i l’e-
xecució d’aquest Decret.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 d’octubre de 2007

El president,
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
Carles Manera Erbina

— o —

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 19642

Decret 129/2007, d’11 d’octubre, de modificació del Decret
134/2005, de 28 de desembre, d’aprovació dels Estatuts de Ports
de les Illes Balears

Mitjançant l’article 21 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les
Illes Balears, es va crear l’ens Ports de les Illes Balears, que queda adscrit a la
conselleria competent en matèria de ports. 

Pel Decret 24/2007, de 30 de març (BOIB núm. 57, de 17-4-07), es varen
modificar determinats articles del Decret 134/2005, de 28 de desembre, d’apro-
vació dels Estatuts de l’entitat, que afecten, entre d’altres, l’article 1.3 d’aquest
Decret quant a la seu de Ports de les Illes Balears.

L’esmentat article 1.3 estableix, així mateix, que l’ens queda adscrit a la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, adscripció que és neces-
sari modificar després de l’entrada en vigor del Decret 11/2007, d’11 de juliol,
del president de les Illes Balears (BOIB núm. 104, de 12-07-07), pel qual Ports
de les Illes Balears ha passat a integrar-se en l’estructura bàsica de la Conselleria
de Medi Ambient.

Aquest Decret es dicta en execució del que preveu l’article 26.2 de la Llei
de Ports de les Illes Balears, que faculta el Govern per modificar els Estatuts de
l’entitat, a proposta del seu Consell d’Administració, el qual va aprovar el pro-
jecte de modificació dels Estatuts en la sessió de 25 de setembre de 2007.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, i havent-ho con-
siderat el Consell de Govern en la sessió d’11 d’octubre de 2007,

DECRET

Article 1

Es modifica l’apartat 3 de l’article 1, el qual tindrà la redacció següent:

‘L’ens queda adscrit a la Conselleria de Medi Ambient i té la seu al carrer
de Vicente Tofiño, 36 (Son Rossinyol), Coll d’en Rabassa, Palma’.

6 BOIB Num. 155 16-10-2007


