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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
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Article 2
En conseqüència, queden traspassades al Consell Insular de Mallorca les
funcions i els serveis, com també els mitjans personals i els crèdits pressupostaris corresponents, en els termes que resultin del mateix acord i de les relacions
1 i 2 de l’annex.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 17671
Decret 94/2010, de 30 de juliol, sobre el traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria d’activitats catalogades
L’apartat 31 de l’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, preveu que la Comunitat
Autònoma, en sentit genèric o ampli, és a dir, com a subjecte autonòmic en el
conjunt de l’Estat, té la competència exclusiva en matèria d’espectacles públics
i activitats recreatives.
Ara bé, en el marc de la nova articulació del sistema autonòmic a les Illes
Balears prevista en l’Estatut vigent, les facultats implícites en les competències
abans esmentades són atribuïdes a diferents àmbits institucionals. En aquest sentit, de conformitat amb l’apartat 11 de l’article 70 de la norma institucional autonòmica, en les matèries d’espectacles públics i activitats recreatives —com en
moltes altres a què es refereix l’article esmentat— els consells insulars tenen
reconegudes, per llei, competències pròpies les funcions i serveis inherents a les
quals, d’acord amb el que preveu el darrer paràgraf de l’article 70 esmentat,
s’han de traspassar a les institucions insulars mitjançant un acord de la Comissió
Mixta Govern-Consells Insulars —òrgan de caràcter paritari previst en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia— que ha de prendre la
forma de proposta al Govern de les Illes Balears, el qual, mitjançant un decret,
l’haurà d’aprovar.
En aquest cas, atès que la Llei 7/1999, de 8 d’abril, en el marc estatutari
vigent llavors, ja va atribuir als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera —aquest darrer ja extingit— les competències en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, competències que, en canvi, no va assumir,
en aquell moment, el Consell de Mallorca, ara pertoca que es materialitzi en
aquesta institució insular el traspàs de les funcions i els serveis en la matèria
esmentada.
En qualsevol cas, s’ha de fer esment que la nomenclatura ‘espectacles
públics i activitats recreatives’ ha estat modificada a les Illes Balears per l’article 5.4 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat, i ha passat a denominar-se ‘activitats catalogades’ —concepte que recull els anteriors d’espectacles públics i activitats recreatives—, les
quals poden ser permanents i no permanents, segons el criteri d’estabilitat de la
ubicació.
Així doncs, la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars per al traspàs de
funcions i serveis, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19
d’octubre, una vegada acomplerts els tràmits establerts en el Reglament de funcionament de l’òrgan col·legiat estatutari esmentat, ha aprovat, en la sessió de
dia 20 de juliol de 2010, l’oportú Acord sobre el traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’activitats catalogades.
Aquest Acord, en forma de proposta de traspàs de funcions i serveis en la matèria susdita, s’eleva a la consideració del Consell de Govern perquè, mitjançant
decret, l’incorpori a l’ordenament jurídic.
Per tot això, amb l’acord previ de la Comissió Mixta Govern-Consells
insulars d’aprovació de la proposta de traspàs al Consell Insular de Mallorca de
les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria d’activitats catalogades, a proposta del conseller
de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia
30 de juliol de 2010,
DECRET
Article 1
S’aprova l’acord de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars prevista
en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, adoptat pel Ple de l’esmentat òrgan col·legiat estatutari en la sessió de
dia 20 de juliol de 2010, pel qual es traspassen al Consell Insular de Mallorca
les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria d’activitats catalogades.

Article 3
El traspàs a què es refereix aquest Decret tindrà efectivitat a partir del dia
assenyalat en l’acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia produeixi fins a aquest dia, si escau,
els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix
règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de l’adopció de l’acord
de què es tracta.
Article 4
Els crèdits pressupostaris que es determinen, de conformitat amb la relació número 2 de l’annex, seran donats de baixa en els conceptes pressupostaris
corresponents i seran transferits per la Conselleria d’Economia i Hisenda als
conceptes habilitats en la secció 32 dels Pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, destinats a finançar el cost de les funcions i els serveis assumits pels
consells insulars, un cop es trametin a la Conselleria esmentada, per part de la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, els certificats de retenció de crèdit,
per donar compliment a la normativa econòmica pressupostària vigent.
Disposició addicional primera
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, mentre el Consell Insular de
Mallorca no aprovi les ordenances fiscals corresponents a les funcions i els serveis que es traspassen mitjançant aquest Decret, aquesta institució insular aplicarà les taxes i els preus públics establerts en la legislació autonòmica vigent.
Disposició addicional segona
De conformitat amb el que determina la disposició addicional primera de
la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions,
les disposicions i altres actes exigits per l’ordenament jurídic que es facin com
a conseqüència de l’exercici pel Consell Insular de Mallorca de les funcions i
els serveis que s’hi traspassen mitjançant aquest Decret.
Disposició addicional tercera
Les conselleries d’Economia i Hisenda, i d’Innovació, Interior i Justícia,
conjuntament o separadament, en els seus àmbits de competència respectius,
han d’articular, mitjançant els seus òrgans superiors i directius afectats en cada
cas, les mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquest Decret.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de juliol de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Octavi Pons Castejón, ambdós secretaris de la
Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en representació, el primer, del
Govern de les Illes Balears, i el segon, dels consells insulars,
CERTIFIQUEN:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en la sessió de
dia 20 de juliol de 2010, ha adoptat un acord de traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’activitats catalogades, en
els termes que es detallen a continuació:
A) Referència dels preceptes estatutaris en què s’empara el traspàs de
funcions i serveis
L’apartat 31 de l’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
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reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, preveu que la Comunitat
Autònoma, en sentit genèric o ampli, és a dir, com a subjecte autonòmic en el
conjunt de l’Estat, té la competència exclusiva en matèria d’espectacles públics
i activitats recreatives.
Ara bé, en el marc de la nova articulació del sistema autonòmic a les Illes
Balears prevista en l’Estatut vigent, les facultats implícites en les competències
abans esmentades són atribuïdes a diferents àmbits institucionals. En aquest sentit, de conformitat amb l’apartat 11 de l’article 70 de la norma institucional autonòmica, en les matèries d’espectacles públics i activitats —com en moltes altres
a què es refereix l’article esmentat— els consells insulars tenen reconegudes,
per llei, competències pròpies, les funcions i els serveis inherents a les quals,
d’acord amb el que preveu el darrer paràgraf de l’article 70 esmentat, s’han de
traspassar a les institucions insulars mitjançant un acord de la Comissió Mixta
de Transferències Govern-Consells Insulars —òrgan de caràcter paritari previst
en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia—, que ha de prendre la forma de proposta al Govern de les Illes Balears, el qual, mitjançant
decret, l’haurà d’aprovar.
En aquest cas, atès que la Llei 7/1999, de 8 d’abril, en el marc estatutari
vigent llavors, ja va atribuir als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera —aquest darrer ja extingit— les competències en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives —competències que, en canvi, no va assumir en aquell moment el Consell Insular de Mallorca—, ara pertoca que es
materialitzi en aquesta institució insular el traspàs de les funcions i els serveis
en les matèries esmentades.
En qualsevol cas, s’ha de fer esment que la nomenclatura ‘espectacles
públics i activitats recreatives’ ha estat modificada a les Illes Balears per l’article 5.4 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat, i ha passat a denominar-se ‘activitats catalogades’ —concepte que recull els anteriors d’espectacles públics i activitats recreatives—, les
quals poden ser permanents i no permanents, segons el criteri d’estabilitat de la
ubicació.
B) Funcions i serveis de l’Administració de la Comunitat Autònoma
que ha d’assumir el Consell Insular de Mallorca
1. En els termes de l’acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta de
Transferències Govern-Consells Insulars i de les normes que el facin efectiu, es
traspassen al Consell Insular de Mallorca, dins el seu àmbit territorial i amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent, les funcions i els serveis que fins ara duia
a terme l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, denominades ara ‘activitats
catalogades’ des d’un punt de vista procedimental, les quals s’indiquen a continuació:
1.1. Pel que fa a les activitats catalogades no permanents del tipus
extraordinàries:
L’atorgament de les autoritzacions, en concurrència de circumstàncies de singularitat o excepcionalitat, per a la realització de les activitats catalogades extraordinàries, de caràcter puntual, a què es refereix l’article 10 de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat, que són aquelles que es pretenguin dur a terme en un local que disposi d’una
llicència d’obertura i un funcionament que no empari específicament aquesta
activitat en concret i que hi sigui compatible.
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tat.
b) L’atorgament de les autoritzacions per a la realització d’activitats no
permanents organitzades o promogudes pel Govern de les Illes Balears a les
quals es refereix l’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 16/2006.
1.4.Específicament, en relació amb les activitats taurines:
a) Les potestats administratives inherents a la celebració d’espectacles
taurins generals.
b) L’atorgament d’autoritzacions i l’exercici de les potestats administratives corresponents vinculades a la celebració d’espectacles taurins tradicionals o singulars permesos per la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.
2. En el seu àmbit territorial, correspon al Consell Insular de Mallorca
la funció inspectora i de control, com també l’adopció de les mesures cautelars
oportunes i la sanció de les infraccions tipificades en la Llei 16/2006, de 17
d’octubre, de règim jurídic, pel que fa a les activitats catalogades definides en
els articles 10, 11 i apartats 2, 5 i 6 de l’article 12 del text legal esmentat.
3. En les competències atribuïdes com a pròpies als consells insulars en
matèria d’activitats catalogades, les funcions i els serveis sobre les quals es traspassen mitjançant aquest Acord, el Consell Insular de Mallorca exerceix, en el
marc de la legislació vigent, la potestat reglamentària, de conformitat amb el que
estableix l’article 72 de l’Estatut d’autonomia.
4. En els termes que s’estableixin reglamentàriament, el Consell
Insular de Mallorca ha de crear i gestionar, en el seu àmbit territorial, el registre insular d’empreses i establiments destinats a la realització de les activitats a
què es refereix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat, de conformitat amb el que disposa la lletra b de l’apartat 1 de l’article 60 del text legal esmentat.
5. Correspon al Consell Insular de Mallorca formalitzar la cooperació
tècnica i jurídica amb els municipis de les Illes Balears, en el marc de les actuacions previstes en el capítol I del títol III de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat.
6. El Consell Insular de Mallorca forma part de la Junta Autonòmica
d’Activitats de les Illes Balears amb les funcions que li atribueixi en tot moment
la normativa que reguli aquesta Junta, l’estructura, la composició i el funcionament actual de la qual està regulat pel Decret 125/2008, de 21 de novembre.
7. El Consell Insular de Mallorca assumirà totes aquelles altres funcions i serveis que, encara que no estiguin prevists en aquest Acord, no hagin
estat expressament reservats a l’Administració de la Comunitat Autònoma.
C) Funcions i serveis que es reserva l’Administració de la Comunitat
Autònoma
1. Corresponen a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en els termes de l’acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta de
Transferències Govern-Consells Insulars i de les normes que el facin efectiu, les
funcions i els serveis següents, que ha de continuar duent a terme:
1.1. Pel que fa a la representació institucional de les Illes Balears:

1.2. En relació amb les activitats catalogades no permanents del tipus
exceptuables:
L’atorgament de les autoritzacions, en casos extraordinaris, per a la
realització d’activitats catalogades, d’iniciativa pública, que no estan genèricament o especialment reglamentades o que per les seves característiques no
poden acollir-se a les normes dels reglaments dictats a què al·ludeix l’article 11
de la legislació de les Illes Balears reguladora de les llicències integrades d’activitat. S’hi inclouen aquelles activitats que es pretenguin dur a terme en un
espai, un recinte, una via pública, un terreny o similar que no disposi de cap llicència d’obertura i funcionament.

Les relacions amb l’Administració general de l’Estat i els ens que en
depenen, les administracions de les altres comunitats autònomes i, en general,
amb la resta d’institucions, organitzacions i entitats, nacionals o internacionals,
quan aquestes es refereixin a àmbits de les matèries a què al·ludeix l’article
70.11 de l’Estatut d’autonomia respecte a les quals s’hagin de desenvolupar
actuacions considerades d’interès general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, d’acord amb l’article 114 de l’Estatut d’autonomia.
Es reconeix el dret de participació del Consell Insular de Mallorca en
la formació de la posició negociadora en les relacions esmentades, com també
dels altres consells insulars, d’acord amb els interessos que els són propis.

1.3. Pel que fa a altres activitats catalogades no permanents:
a) L’atorgament de les autoritzacions per a la realització d’activitats
catalogades no permanents, com ara curses, el recorregut de les quals afecta més
d’un municipi o les travessies o el domini públic amb exclusió del domini públic
municipal, en el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activi-

1.2. En relació amb els instruments de publicitat formal de les empreses i
els establiments destinats a la realització de les activitats a què fa referència la
Llei 16/2006, de 17 d’octubre:
La titularitat i la gestió del registre autonòmic d’empreses i establiments destinats a la realització de les activitats regulades en la Llei 16/2006, de

6

BOIB

Num. 116

17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat, de conformitat amb el que disposa la lletra c de l’apartat 1 de l’article 60 del text legal
esmentat.
1.3. Pel que fa al suport als òrgans col·legiats d’àmbit autonòmic:
a) El manteniment de la funcionalitat operativa de la Junta Autonòmica
d’Activitats de les Illes Balears.
b) L’elaboració i el manteniment de la pàgina web de la Junta
Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears.
1.4. En relació amb determinades activitats catalogades no permanents:
¾ L’atorgament de les autoritzacions per a la realització d’activitats
catalogades no permanents, com ara curses, competicions esportives i esdeveniments similars, el recorregut de les quals transcorre per un o diversos termes
municipals d’una illa però s’estén també a altres territoris insulars, a les quals fa
referència l’apartat 4 de l’article 12 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat, sens perjudici que el
Consell Insular sigui escoltat prèviament a l’atorgament de l’autorització de les
activitats el desenvolupament de les quals afecti l’àmbit territorial del Consell
Insular en concret.
1.5. Pel que fa a les activitats no permanents del tipus temporals convalidables:
a) La convalidació dels projecte tipus per a la instal·lació d’activitats
temporals, de conformitat amb el que disposen els articles 20.3 i 90 de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat.
b) L’actualització dels projectes tipus convalidats, d’acord amb el que
estableix l’article 96 de la llei reguladora de les llicències integrades d’activitat.
1.6. En relació amb les entitats col·laboradores en activitats:
a) L’homologació d’aquestes entitats per actuar com a coadjuvants de
l’administració competent en la verificació de les condicions tècniques de les
activitats.
b) El manteniment i la gestió del registre autonòmic de les entitats
homologades.
2. Correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la funció inspectora i de control, com també l’adopció de les mesures
cautelars oportunes i la sanció de les infraccions tipificades en la Llei 16/2006,
de 17 d’octubre, de règim jurídic, pel que fa a les activitats catalogades sobre les
quals té la competència d’autoritzar.
3. En matèria d’activitats catalogades, que el Consell Insular de
Mallorca assumeix com a pròpies, el traspàs de les funcions i els serveis inherents a les quals es formalitza mitjançant aquest Acord, el Govern de les Illes
Balears, de conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 58 de l’Estatut
d’autonomia, podrà, si escau, establir-ne els principis generals mitjançant un
reglament, una norma que haurà de garantir, en tot moment, l’exercici de la
potestat reglamentària pròpia dels consells insulars.
4. La coordinació de l’activitat del Consell Insular de Mallorca en la
matèria esmentada en el punt anterior en tot allò que pugui afectar els interessos
de la Comunitat Autònoma correspon al Govern de les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix l’article 72 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears. En l’establiment dels mecanismes o instruments de coordinació corresponents, el Govern de les Illes Balears ha de disposar de la participació necessària del Consell Insular.
D) Funcions i serveis en què han de concórrer les administracions autonòmica i insular
1. Els registres autonòmics i insulars a què fa referència l’article 60 de
la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades
d’activitat, hauran d’estar connectats entre si, intercomunicats i coordinats, de
manera que garanteixin la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica
dels registres.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
les dades incorporades als esmentats registres, confeccionaran un cens autonò-
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mic d’activitats.
E) Instruments i formes institucionals de col·laboració i cooperació de les
administracions autonòmica i insular en l’àmbit de la matèria d’activitats catalogades
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Consell Insular de Mallorca, d’acord amb els interessos comuns que els vinculen, s’han de prestar ajut i auxili recíproc per dur a terme un exercici efectiu de
les funcions i dels serveis inherents a les seves competències.
2. Específicament, i en el marc de les actuacions i els procediments prevists en el capítol I del títol III de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat, l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears oferirà la cooperació tècnica i jurídica que
sol·liciti el Consell Insular de Mallorca.
3. De conformitat amb la legislació reguladora del règim jurídic i del
procediment administratiu comú i la de consells insulars, per formalitzar la
col·laboració entre administracions assenyalada en els punts anteriors d’aquest
apartat i, en general, per abordar actuacions d’interès comú, l’Administració de
la Comunitat Autònoma pot subscriure amb el Consell Insular de Mallorca, en
els àmbits de les seves competències respectives, protocols generals i convenis
de col·laboració, i també aprovar plans i programes d’actuació conjunta i fer ús
dels instruments i les mesures de col·laboració que considerin adequats per a l’acompliment de les finalitats institucionals d’ambdues parts.
4. La interlocució ordinària de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca amb la resta
d’institucions insulars i locals i la general de l’Estat en matèria d’activitats catalogades es formalitza a través de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes
Balears, òrgan col·legiat autonòmic de consulta, d’estudi, de coordinació i d’assessorament de les administracions públiques en la matèria esmentada, creat per
la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades
d’activitat, l’estructura, la composició i el funcionament del qual, que s’estableixen per decret del Govern (avui mitjançant el Decret 125/2008, de 21 de
novembre), s’adequaran en tot moment al règim competencial que determina
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
F)

Personal adscrit a les funcions i els serveis que es traspassen

1. En la relació adjunta número 1 es referencia nominalment el personal funcionari i els llocs de treball adscrits a les funcions i els serveis traspassats, els quals passaran a dependre del Consell Insular de Mallorca en els termes
prevists en les normes que els siguin aplicables i en les condicions que figuren
en els seus expedients de personal.
2. El personal traspassat s’integrarà plenament en la funció pública del
Consell Insular de Mallorca, com a funcionaris propis d’aquesta institució.
3. Aquests funcionaris passaran a estar en situació administrativa de
servei actiu en el Consell Insular de Mallorca i es regiran, mentre persisteixin en
aquesta situació, per la legislació aplicable a aquesta institució.
4. El Consell Insular de Mallorca, a l’hora d’integrar els funcionaris
transferits com a propis, respectarà tots els drets que tinguin consolidats els
afectats en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat dels endarreriments i de les indemnitzacions meritats abans de l’efectivitat
d’aquest traspàs.
5. En l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
els funcionaris traspassats continuaran pertanyent als seus cossos o escales d’origen en la situació de serveis en altres administracions públiques i, en relació
amb aquesta situació, mantindran els drets que els corresponguin, fins i tot el de
participar en els concursos de trasllats que convoqui l’Administració susdita, en
igualtat de condicions que la resta dels membres del mateix cos o escala, perquè
puguin mantenir així el dret permanent d’opció.
6. La conselleria competent en matèria de funció pública de
l’Administració de la Comunitat Autònoma notificarà el traspàs als interessats.
Així mateix, es remetrà als òrgans competents del Consell de Mallorca una
còpia certificada de tots els expedients del personal traspassat, i també els certificats d’havers referits a les quantitats meritades durant el 2010.
7. En el supòsit que fos necessari introduir correccions o rectificacions
en la relació de personal esmentada, es duran a terme, amb la constatació prèvia
d’ambdues administracions, mitjançant un certificat expedit per la Secretaria
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conjunta de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars.
G)

Valoració del cost efectiu afecte a les funcions i als serveis traspassats

1.

El finançament en euros de 2010 que correspon al cost efectiu anual de les funcions i els serveis traspassats es recull en la relació número 2.

2. Transitòriament, fins que no es revisi el sistema de finançament dels consells insulars, aquest cost es finançarà mitjançant la consolidació en la secció
32 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels crèdits relatius als diferents components d’aquest cost, pels imports que es determinin, susceptibles d’actualització pels mecanismes generals prevists en la legislació vigent.
H)

Regles intertemporals

1. Correspon al Consell Insular de Mallorca continuar la tramitació dels expedients en curs a la data d’efectivitat del traspàs, sigui quina sigui la seva situació procedimental.
2. Correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears resoldre els recursos administratius contra els actes i els acords dictats pel
seus òrgans abans de la data d’efectivitat del traspàs, encara que el recurs s’interposi posteriorment.
I)

Drets i obligacions que es traspassen

Llevat d’altra cosa, el Consell Insular de Mallorca se subroga, a partir de la data d’efectivitat d’aquest traspàs, en els drets i les obligacions de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inherents a les funcions i els serveis traspassats.
L’Administració insular només es farà càrrec de les reclamacions de responsabilitat patrimonial, en matèria d’activitats catalogades, que es produeixin un cop
tengui efectivitat aquest traspàs de funcions i serveis. Les reclamacions que tenguin origen en causes o fets que varen tenir lloc amb anterioritat a aquesta efectivitat s’hauran de substanciar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
J) Documentació i expedients relatius a les funcions i als serveis que es traspassen
L’entrega de la documentació i dels expedients relatius a les funcions i als serveis que es traspassen s’efectuarà en el termini d’un mes a partir de la data d’efectivitat d’aquest Acord, mitjançant les actes d’entrega i de recepció corresponents.
K)

Data d’efectivitat del traspàs

El traspàs de funcions i serveis objecte d’aquest Acord tindrà efectivitat a partir del dia 1 d’octubre de 2010.
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 20 de juliol de 2010
Els secretaris de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Octavi Pons Castejón
Conforme: El president i el vicepresident de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Albert Moragues Gomila i Marc Pons Pons
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RELACIÓ NÚM. 2
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
FUNCIONS I SERVEIS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS CATALOGADES
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
Despeses
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Total despeses
Ingressos
Taxes i preus públics
Cost efectiu net

EUROS 2010
77.593,6
36.917,71
114.511,31
1.400
113.111,31

REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

TRASPÀS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Pressupost de despesa
Centre de cost: 16301
Subprograma; G/222B01
Capítol I. Despeses de personal
Centre de cost: 16101
Subprograma; G/121C01
Capítol II. Despeses en béns i serveis
Total despeses
Pressupost d’ingressos
Capítol III
Total ingressos

77.593,6

36.917,71
114.511,31
1400
1400

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 17672
Decret 95/2010, de 30 de juliol, pel qual es modifica el Decret 73/2008, de 27 de juny, que estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
El Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, assenyala a l’article 16.4 que ‘Els
centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de primer a tercer que en la sessió d’avaluació final del mes de juny hagin obtingut un màxim de quatre matèries avaluades negativament, han d’organitzar proves extraordinàries els primers dies del mes de setembre, tant pel que fa a matèries del mateix curs com de cursos anteriors.’ Així mateix, a l’article 20.5 estableix que ‘Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de quart que en la sessió d’avaluació final del
mes de juny hagin obtingut un màxim de quatre matèries avaluades negativament, han d’organitzar proves extraordinàries els primers dies del mes de setembre.’
Per altra banda, l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008 sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 2, del 3 de gener de 2009), als articles 9, 10.5 i 13.8, desenvolupa, entre d’altres, els esmentats articles 16.4 i 20.5
del Decret 73/2008, en el sentit d’autoritzar a presentar-se a les proves extraordinàries només a aquell alumnat que, després de la sessió d’avaluació final del mes
de juny, hagués obtingut un màxim de quatre matèries avaluades negativament.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la Sentència núm. 384, de 12 de maig de 2010, declara nuls els articles 9, 10.5 i 13.8 de l’esmentada Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008 sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Com a conseqüència d’aquesta Sentència, també esdevenen nuls els articles 16.4 i 20.5 del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum
de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, atès que el contingut és el mateix que el que s’estableix als articles 9, 10.5 i 13.8 anul·lats de l’Ordre de
22 de desembre abans esmentada.
Atès que s’ha de donar compliment a la Sentència mencionada, d’acord amb el que disposen els articles 106 i 118 de la Constitució espanyola, a proposta
del conseller d’Educació i Cultura, i després d’haver-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 30 de juliol de 2010,
DECRET
Article únic
1. Modificar la redacció de l’apartat 4 de l’article 16 del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
‘Article 16.4. Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de primer a tercer que en la sessió d’avaluació final del mes de juny tinguin matèries
avaluades negativament, han d’organitzar proves extraordinàries els primers dies del mes de setembre, tant pel que fa a matèries del mateix curs com de cursos
anteriors. Posteriorment, en la sessió d’avaluació extraordinària de setembre, l’equip docent ha d’aplicar la decisió de promoció a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article.’
2.

Modificar la redacció de l’apartat 5 de l’article 20 del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obli-

