
ORDRE

Article 1
Objecte

És objecte d’aquesta ordre la creació de fitxers que contenen dades de
caràcter personal gestionats per la conselleria de Presidència.

Article 2
Creació de fitxers

D’acord amb l’article 1 del Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la cre-
ació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal
en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es
creen els fitxers que contenen dades de caràcter personal que figuren a l’annex
d’aquesta ordre.

Article 3
Cessió de dades

Les dades de caràcter personal que figurin als fitxers només podran ser
utilitzades per a les finalitats expressament previstes i pel personal degudament
autoritzat. En cap cas es poden cedir a tercers, excepte per les causes establer-
tes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i en la resta de l’ordenament jurídic.

Article 4
Seguretat
La direcció general de Relacions Institucionals, òrgan responsable dels

fitxers, adoptarà les mesures de gestió i organització necessàries, assegurant, en
tot cas, la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com totes
les que condueixin a fer efectives les garanties, els drets i les obligacions reco-
neguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre i les normes que la des-
pleguin.

Article 5
Exercici de drets

Els afectats pels fitxers automatitzats que se creen, poden exercir els drets
d’accés, rectificació i cancel·lació de dades, quan procedeixi, davant l’òrgan que
per a cada fitxer se senyala a l’annex. 

Disposició addicional 
La creació dels fitxers indicats en l’annex d’aquesta Ordre s’ha de notifi-

car 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.

Disposició final
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 d’abril de 2011

El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

ANNEX

Fitxer núm. 1
Denominació del fitxer: Vot accessible

Finalitat i usos prevists: facilitar l’exercici del dret de sufragi 

Persones afectades: Electors amb discapacitat visual que coneguin el sis-
tema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de minusvalidesa
igual o superior al 33% o estiguin afiliats a l’ONCE. 

Procediment per a la recollida de dades: De la persona interessada mit-
jançant telèfon.

Sistema de tractament: Automatitzat.

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon
de contacte.

Dades especialment protegides relacionades amb la salut de les persones:
Grau de discapacitat visual igual o superior al 33%

Cessió de dades: Oficina del Cens Electoral (Institut Nacional
d’Estadística). Administració Electoral.

Òrgan administratiu responsable del fitxer: Direcció general de Relacions
Institucionals.

Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i can-
cel·lació: Direcció general de Relacions Institucionals. Passeig de Sagrera, 2.
07012 Palma.

Mesures de seguretat: Nivell alt.

Fitxer núm. 2.
Denominació del Fitxer: Representants de l’administració 

Finalitat,i usos previstos: Designació i gestió dels representants de l’ad-
ministració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els processos elec-
torals autonòmics

Persones afectades: Persones que actuïn com a representants de l’admi-
nistració en els processos electorals autonòmics.

Procediment per a la recollida de dades: De la persona interessada, mit-
jançant formulari en paper o per transmissió electrònica.

Sistema de tractament: Mixt.

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, domicili, telèfon de
contacte i adreça de correu electrònic.

Cessió de dades: Empreses adjudicatàries de l’escrutini provisional, si és
el cas.

Òrgan administratiu responsable del fitxer: Direcció general de Relacions
Institucionals.

Òrgan davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació i can-
cel·lació: Direcció general de Relacions Institucionals. Passeig de Sagrera, 2.
07012 Palma.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

— o —

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 9143

Resolució del Director General de Biodiversitat de desenvolupa-
ment de l’Ordre del Conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral d’1 de juliol de 1999 per a l’any 2011, de regu-
lació de la tinència i captura excepcional d’aus fringíl·lides

El BOCAIB núm 84 de 1 de juliol de 1999 va publicar l’Ordre del
Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, de regulació de la
tinència i captura excepcional d’aus fringíl·lides, la qual faculta, en la seva dis-
posició addicional primera, el Director General de Medi Ambient perquè dicti
les resolucions oportunes per al desplegament de la citada ordre. En l’actual
organització del Govern de la Comunitat Autònoma, aquesta responsabilitat és
competència del Director General de Biodiversitat.

Per tal de donar compliment a la disposició esmentada, assegurar que
l’impacte d’aquestes autoritzacions sigui  el menor possible i no afecti l’estat de
conservació favorable de les espècies afectades i resoldre inconvenients de
caràcter administratiu i organitzatiu en els controls d’aquesta activitat, es dicta
la present

R E S O L U C I Ó

Primer. Període i documentació de sol·licitud
Les sol·licituds de captura, amb la documentació prevista en l’article 2 de

l’Ordre del Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, de
regulació de la tinència i captura excepcional d’aus fringíl·lides d’u de juliol de
1999, s’han d’adressar al Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, i presentar-se
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entre els dies 1 i 15 de juliol de 2011.
Segon. Resolució d’autoritzacions.
Si passat el termini d’un mes no s’ha comunicat a l’interessat la resolució

de la seva sol·licitud, l’autorització s’haurà d’entendre denegada.
Tercer. Nombre d’autoritzacions i d’aus autoritzades
El nombre màxim d’aus que podrà autoritzar-se per espècie i per illa l’any

2011 és el que figura a la taula següent:

Espècie Mallorca Menorca Eivissa
Cadernera 2500 30 100
Verderol 100 15 15
Passerell 250 20 25
Gafarró 100 0 10

Es concediran un màxim de 250 autoritzacions a Mallorca, 40 a Menorca
i 40 a Eivissa, a residents a cada una de les illes. En cas que el nombre de
sol·licituds superi el màxim d’autoritzacions aquí previstes, es procedirà a con-
cedir-les per sorteig.

El Director General de Biodiversitat
Vicenç Vidal Matas

— o —

CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 9247

Ordre de la consellera de Turisme i Treball de 13 d’abril de 2011
per la qual s’estableix el Reglament de composició, organització
i funcionament de l’Institut Balear de Salut Laboral

El Decret 107/2010, de 1 d’octubre, crea l’Institut Balear de Salut
Laboral, per tal de coordinar les competències públiques en matèria de segure-
tat i salut laboral de les conselleries de Turisme i Treball i de Salut i Consum, i
d’acord amb el que disposen la Llei 31/05, de prevenció de riscs laborals, la Llei
14/1986, general de sanitat, així com la normativa que les desplega. Així, es
considera necessària la creació d’una unitat administrativa de nivell tècnic, que
pugui coordinar les accions i els plans que el govern de les Illes Balears deter-
mini dur a terme, amb la participació dels diferents agents socials. 

En aquest marc, l’Institut Balear de Salut Laboral, es configura com a ser-
vei depenent de la Direcció General de Salut Laboral, sotmès a les directrius
d’un consell rector al capdavant del qual es troba la consellera de Turisme i
Treball, i amb la intervenció del Consell de Salut Laboral de les Illes Balears
com a òrgan de participació i assessorament, i habilita a la Consellera de
Turisme i Treball per dictar les disposicions necessàries per al seu desplega-
ment. 

Per tot això, a l’empara del que disposa l’article 38.2 a) de la Llei 4/2001,
de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i a proposta de la Direcció
General de Salut Laboral, dict la següent

O R D R E

Article 1

Objecte
Per aquesta Ordre s’estableix el Reglament de composició, organització i

funcionament de l’Institut Balear de Salut Laboral.

Article 2

Estructura
L’Institut Balear de Salut Laboral s’estructura en Direcció i Consell

Rector i  té al  Consell de Salut Laboral de les Illes Balears, com a òrgan parti-
cipatiu i d’assessorament de l’Institut.

Article 3

La Direcció
La direcció de l’Institut correspon a la persona titular de la Direcció

General de Salut Laboral que n’exerceix la representació, elabora els plans
d’objectius, els executa, i dirigeix el personal adscrit al servei.

Article 4

El Consell Rector. Composició i funcionament

El Consell Rector aprova els plans d’objectius per a l’Institut, així com
l’orientació i la coordinació de les funcions pròpies de l’Institut.

Integren el Consell Rector:

La presidència, que és ocupada, alternadament per períodes de dos anys,
per la consellera de Turisme i Treball i pel conseller de Salut i Consum, i que
s’inicia amb la presidència de la consellera de Turisme i Treball.

La vicepresidència, que és ocupada alternadament per períodes de dos
anys, per la directora general de Salut Pública i per la directora general de Salut
Laboral, i que s’inicia amb el mandat de la directora general de Salut Laboral.

Vocalia:

La directora general de Salut Pública, quan no exerceixi la vicepresidèn-
cia.

La directora general de Salut Laboral, quan no exerceixi la vicepresidèn-
cia.

El director general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i
Cultura

Una persona representant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
(ITSS).

Una persona representant del  Servei de Salut de les Illes Balears (IB-
SALUT).

La secretaria ha de ser ocupada per un funcionari o funcionària de la
Direcció General de Salut Laboral, que designi la directora general de Salut
Laboral.

3. Els titulars dels diferents òrgans directius que integren el Comitè desig-
naran els seus representants i als seus substituts.

4. La presidència pot convidar a les reunions, amb veu i sense vot, les per-
sones la intervenció de les quals consideri convenients, d’acord amb els punts
inclosos en l’ordre del dia,  en atenció als seus coneixements, preparació, pres-
tigi o d’altres circumstàncies.

5. Les reunions plenàries del Consell Rector, s’han de convocar, amb
caràcter ordinari, semestralment, i amb caràcter extraordinari, quan la impor-
tància o la urgència dels assumptes a tractar així ho requereixi, per iniciativa de
la presidència, de la vicepresidència o de les dues terceres parts del conjunt de
vocals del Ple.

Article 5. La presidència.

Les funcions del president o la presidenta són les següents:
Representar el Consell Rector  i exercir de portaveu.
Convocar els membres i presidir les sessions.
Fixar l’ordre del dia de les sessions, una vegada escoltades les propostes

dels vocals.
Exercir les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de pre-

sident de l’òrgan col·legiat.

El règim de suplències del president o la presidenta es regeix pel que dis-
posa l’article 23.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6. La vicepresidència.

Exercirà la suplència de la presidència en els casos de vacant, absència,
malaltia o una altra causa legal que impedeixi la presència del titular de l’òrgan. 

Article 7. Secretaria.

Correspon a la secretaria del Consell Rector de l’Institut:
Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre de la presidència.
Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les

sessions.
Les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari.

Article 8. Vocals

Son funcions seves les següents:
Participar en els debats i efectuar propostes
Exercir el seu dret a vot
Formular precs i preguntes
Totes les altres funcions que siguin intrínseques a la seva condició de

vocals
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