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i 65 de l’esmentada Llei 1/1986.
TÍTOL VI
Transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de la societat

Els accionistes queden sotmesos per a tots els assumptes socials o relacionats
amb la societat, amb renúncia expressa del fur propi, a la jurisdicció dels tribunals
del domicili de la societat, llevat del que es disposa en la Llei de societats
anònimes per a la impugnació d’acords socials.

Article 37 Transformació, fusió i escissió
Article 45 Normes supletòries
La societat es podrà transformar, fusionar o escindir, després de l’acord
previ de la Junta General, i en tot moment s’haurà d’observar el que es disposa
en la Llei de societats anònimes i en la Llei 3/ 1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

En tot allò que no es preveu expressament en aquests Estatuts s’aplicarà la
legislació vigent en matèria de societats anònimes i la Llei 3/1989, de 29 de març,
d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Article 38 Dissolució

— o —-

1. La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes que estableix l’article
260 de la Llei de societats anònimes, com també quan ho acordi la Junta General
d’Accionistes, degudament constituïda i amb les solemnitats exigibles de
conformitat amb la legislació en vigor.
2. En el cas que en el moment de determinar-se la conveniència o
procedència de la dissolució la comunitat autònoma posseís la majoria del capital
social, en serà necessària l’aprovació mitjançant llei del Parlament, d’acord amb
el que es disposa en l’article 21 de la Llei 3/ 1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, o per decret del Consell de Govern d’acord amb el que es disposa
en la disposició addicional tercera de la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de
reforma tributària, funció pública i de patrimoni de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Article 39 Acord de dissolució
En prendre’s l’acord de dissolució de la societat, la Junta General regularà
amb tot detall la forma de dur-ne a terme la liquidació, la divisió i el pagament
de l’haver social, d’acord amb la legislació vigent.
Article 40 Comissió liquidadora
1. El Consell d’Administració quedarà constituït en Comissió Liquidadora
amb les més àmplies facultats dins les legals, incloses les d’atorgar poders a favor
d’altres persones que podran ser estranyes a la societat.
2. Si en aqueix moment el Consell es trobàs constituït per un nombre parell
de consellers, la Junta General nomenarà un liquidador per adequar-lo a la
composició legal.
3. Els liquidadors en nombre senar estaran àmpliament facultats per
distribuir el patrimoni social entre els accionistes, en compliment de les
disposicions legals.
4. Els liquidadors quedaran facultats a més per formalitzar i documentar
públicament les extincions, constitucions o transmissions de qualsevol obligació
o contracte a què estàs restringida la societat, encara que se’ls exigissin aquestes
activitats una vegada acabat el procés liquidador.
Article 41 Liquidació
Una vegada cancel·lades les partides exigibles del passiu i reservada una
quantitat igual a l’import de les obligacions pendents, l’actiu que resulti disponible després de pagades les despeses i els drets fiscals es repartirà de conformitat
amb el que resulti dels Estatuts i de les disposicions aplicables contingudes en la
secció 2 del capítol IX del text refós de la Llei de societats anònimes.
Article 42 Adjudicació de terrenys
Els socis la participació dels quals en la societat s’hagi materialitzat
mitjançant l’aportació de terrenys podran exigir que la liquidació que els
correspongui es faci efectiva mitjançant la transferència d’aquests, en el cas de
romandre en el patrimoni social.
TÍTOL VII
Disposicions finals
Article 43 Submissió als Estatuts
La titularitat d’una o més accions implica la conformitat de l’accionista
amb aquests Estatuts i als acords de la Junta General d’Accionistes i del Consell
d’Administració dins de les seves respectives competències i sense perjudici dels
drets d’impugnació establerts per la llei.
Article 44 Fur

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 21141
Decret 121 /2001, de 19 d’octubre, pel qual es declara s’Albufereta
com a reserva natural
L’àrea natural d’especial interès MA-2, s’Albufereta (termes municipals
d’Alcúdia i de Pollença) és una de les zones humides de més rellevància de l’illa
de Mallorca. Aquest espai resulta d’un elevat interès natural per la seva
biodiversitat animal i vegetal i pel grau de conservació dels seus paisatges litorals
i agroramaders, amb una integració notable de les activitats econòmiques
tradicionals i les espècies i comunitats naturals. Alguns dels incipients processos
de degradació que l’afecten en part són de caràcter reversible i una gestió
conservacionista pot suposar una sensible millora i valoració d’aquest patrimoni
per a l’illa de Mallorca i per al conjunt de les Balears. La proximitat del parc
natural de s’Albufera, amb el qual comparteix bona part de les poblacions d’aus,
incrementa el seu valor, tant des del punt de vista de conservació com de l’ús
públic.
Els valors singulars d’aquesta zona han motivat en els darrers vint anys
moltes iniciatives diverses, tant de la societat civil com de les institucions,
tendents a la seva protecció legal, culminada a nivell urbanístic amb la inclusió
de la totalitat d’aquest espai (i altres de l’illa) a la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees naturals d’especial protecció
de les Illes Balears, que estableix, a la disposició addicional tercera, que el
Govern promourà la declaració d’un espai natural protegit, d’acord amb el que
preveu la Llei 4/1989 de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres, a s’Albufereta, entre d’altres.
La protecció de les zones humides ha esdevingut una prioritat dels països
avançats, com es fa palès en el contingut del Conveni de Ramsar, ratificat tant pel
Regne d’Espanya com per la Comunitat Europea.
En virtut de l’Acord de Consell de Govern de 6 de novembre de 1998, la
Conselleria de Medi Ambient va iniciar la tramitació del Pla d’ordenació de
recursos naturals, que es va aprovar inicialment el 6 d’abril de 2001, es va
sotmetre a la preceptiva informació pública, i consulta als interessos socials,
institucionals i propietaris, i, finalment, es va aprovar en el Consell de Govern de
19 d’octubre de 2001.
Així, una vegada realitzats els tràmits previstos a la Llei 4/1989 de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres i considerades les
Directives del PORN esmentat, a proposta de la consellera de Medi Ambient, i
havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de 19 d’octubre de 2001,
DECRET
Article 1 Declaració de reserva natural
1. Es declara reserva natural, als efectes prevists en els articles 13, 14 i 21.1
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora
i fauna silvestres, l’espai denominat s’Albufereta amb l’àmbit delimitat a l’annex
cartogràfic d’aquest Decret.
2. La reserva natural de s’Albufereta té una extensió aproximada de 213 ha
i es troba situada en els termes municipals d’Alcúdia i de Pollença (Mallorca).
3. D’acord amb el Pla d’ordenació dels recursos naturals de s’Albufereta,
sense formar part de la reserva natural (ENP) però directament relacionada amb
ella, s’estableix la perifèria de protecció delimitada a l’annex cartogràfic d’aquest
Decret.
Article 2 Objectius
Els objectius de la reserva natural de s’Albufereta són:
a) La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i
etnològic en el seu àmbit territorial.
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b) La difusió pública i educativa dels valors d’aquest patrimoni, mitjançant
la seva utilització social òptima.
c) L’harmonització dels usos tradicionals, científics i culturals amb els
objectius anteriors.
Article 3 Règim de protecció
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- Dos experts en temes de conservació de la naturalesa, nomenats pel
conseller de Medi Ambient.
- El secretari, que és el director conservador de l’espai protegit.
En cas que en el municipi d’Alcúdia es constituís una cooperativa agrària,
aquesta tindrà dret a un representant.

1. La normativa que regeix la reserva natural és la que preveu per al seu
àmbit el Pla d’ordenació dels recursos naturals, aprovat el 19 d’octubre de 2001,
i els successius plans rectors d’ús i gestió que s’aprovin.

Atesa la importància de s’Albufereta, el conseller de Medi Ambient
convidarà la Delegació del Govern a nomenar un representant de l’Administració
central.

2. Sense perjudici del que estableix la Llei 4/1989, a la reserva natural es
prohibeixen totes les activitats que, suposant una explotació directa dels recursos
naturals, siguin contràries als seus objectius.

Els vocals no nats de la Junta ho són per períodes de quatre anys, llevat que
el seu nomenament estableixi el contrari o siguin cessats. També podran ser
reelegits o confirmats en el seu nomenament per igual període.

3. Qualsevol canvi d’ús de les propietats incloses dins la reserva natural
està sotmès a l’autorització prèvia de la Conselleria de Medi Ambient, com a
òrgan de gestió, que, quan així ho prevegi el Pla d’ordenació de recursos, ha
d’exigir l’avaluació d’impacte ambiental oportuna. Aquesta autorització es pot
denegar en els casos d’actuacions contràries als objectius de la reserva natural.
Article 4 Junta Rectora
Es constitueix la Junta Rectora de la reserva natural de s’Albufereta, les
funcions de la qual són:
a) Assessorar la Conselleria de Medi Ambient en la gestió de la reserva
natural.
b) Informar, amb caràcter previ, el Pla rector d’ús i gestió i les seves
revisions, els plans anuals i els projectes o propostes que no s’hi prevegin i que
afectin s’Albufereta, i també les memòries anuals.
c) Vetllar per la conservació de la zona i per l’aplicació correcta de les
disposicions que l’afecten.

Article 6 El director conservador
1. El director conservador de la reserva natural s’Albufereta ha de ser un
funcionari de la Conselleria de Medi Ambient. Les seves funcions són: dirigir,
administrar, impulsar i gestionar l’espai natural protegit d’acord amb les previsions
del Pla d’ordenació dels recursos naturals i del Pla rector d’ús i gestió, i també
vigilar l’aplicació de les normes de protecció establertes a la reserva natural.
2. Així mateix, el director conservador té la responsabilitat de redactar el
Pla rector d’ús i gestió i els distints plans anuals que el desenvolupin.
Article 7 El Pla rector d’ús i gestió
La reserva natural s’ha de regir per la normativa del Pla d’ordenació de
recursos naturals i per un Pla rector d’ús i gestió, amb el contingut previst a la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació d’espais naturals i de la flora i fauna
silvestres, que n’ha de fixar les normes generals. Aquest Pla ha de recollir i
desenvolupar les directrius fixades en el Pla d’ordenació dels recursos naturals
de s’Albufereta aprovat pel Consell de Govern i ha de detallar les previsions de
conservació i rehabilitació del patrimoni natural i cultural. El Pla és aprovat per
la consellera de Medi Ambient, previ informe de la Junta Rectora.

d) Establir, aprovar i modificar el seu propi reglament.
Article 8 Drets públics i privats
e) Impulsar les mesures de foment per al desenvolupament socioeconòmic
sostenible de l’entorn de la reserva natural.
f) Promoure estudis, investigacions, activitats educatives i culturals
relacionades amb l’àmbit de la reserva natural, i promoure la divulgació dels
resultats.
g) Qualsevol altra funció que sigui necessària per al compliment d’aquest
Decret i que no estigui atribuïda a altres òrgans i administracions públiques.
Article 5 Membres de la Junta Rectora
La Junta Rectora de la reserva natural de s’Albufereta està integrada pels
membres següents:

La qualificació del territori esmentat com a reserva natural és compatible
amb l’exercici de les atribucions de l’Administració pública sobre els béns de
domini públic que hi són inclosos, i amb els drets privats atorgats per la llei.
Article 9 Finançament
Per desenvolupar les activitats, treballs i obres relacionats amb la gestió de
la reserva natural, la Conselleria de Medi Ambient té les consignacions que li
assignin els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i tota mena
d’aportacions i subvencions d’entitats públiques i privades. També pot tenir els
ingressos que produeixi l’espai a favor del Govern de les Illes Balears per a
serveis o concessions.
Article 10 Infraccions

- El president, nomenat pel conseller de Medi Ambient.
- El vicepresident, que serà el director general de Biodiversitat.
- Un representant de cadascuna de les conselleries següents: Agricultura i
Pesca; Educació i Cultura; i Turisme.
- Un representant del Consell Insular de Mallorca.
- Un representant de l’Ajuntament d’Alcúdia
- Un representant de l’Ajuntament de Pollença
- Quatre representants dels propietaris, escollits per ells i d’entre ells
mateixos, dos de la zona de reserva natural, un de la perifèria de protecció i un
de les finques de la reserva natural que hagin subscrit convenis amb la Conselleria.
- Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
- Un representant de la Cooperativa Agrària de Pollença.
- Un representant de la Societat de Caçadors d’Alcúdia i un representant de
la Societat de Caçadors de Pollença, elegits entre ells mateixos per les seves
juntes directives.
- Dos representants de les associacions balears de conservació de la
naturalesa, a proposta conjunta de totes aquelles que figuren en el Registre
d’Organitzacions No Governamentals dedicades a la conservació de la naturalesa,
aprovat pel Decret 13/1993, d’11 de febrer.
- Un representant dels agents turístics amb més incidència dins l’entorn de
la reserva natural, designat per la Mesa de Diàleg Social.
- Un representant dels sindicats, designat per la Mesa de Diàleg Social.
- El cap del Departament de la Direcció General de Biodiversitat.
- El cap del Servei d’Espais Naturals.

L’incompliment o la infracció del règim de protecció que aquest Decret
estableix se sanciona d’acord amb les disposicions de la Llei 4/1989, de 27 de
març, de conservació d’espais naturals i de la flora i fauna silvestres o amb les
disposicions específiques que hi resulten aplicables.
Disposició final única
Es faculta el conseller de Medi Ambient per dictar les disposicions
pertinents per al desplegament i execució d’aquest Decret, que entrarà en vigor
l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 d’octubre de 2001
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló Pons
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Fundació Son Llàtzer.

CONSELLERIA D’INTERIOR

Article 2 Quanties

Núm. 21142
Decret 122/2001, de 19 d’octubre, pel qual s’estableix una
indemnització personal transitòria per al personal del Complex
Hospitalari de Mallorca que s’incorpori a l’hospital Son Llàtzer

1. La quantia que ha de percebre el personal al qual es refereix l’article 1
d’aquest Decret és la següent:

El Consell de Govern va adoptar en la reunió de 15 de juny de 2001 l’Acord
de promoure les adaptacions normatives i l’adopció dels acords adients per tal de
garantir una compensació econòmica als treballadors del Servei Balear de la
Salut i de l’empresa pública GESMA que s’incorporin a l’hospital Son Llàtzer
i tenguin pèrdua de poder adquisitiu en les seves retribucions.
La Mesa Sectorial de Sanitat es va assabentar del contingut de l’Acord i hi
va donar suport per majoria en la sessió de dia 11 de juny, com també els comitès
d’empresa del Servei Balear de la Salut i de GESMA, els dies 14 de juny i 5 de
juliol, respectivament.
Per tal de complir el compromís adquirit cal desenvolupar reglamentàriament
el concepte en què s’abonarà l’esmentada compensació econòmica al personal
concret afectat per la mesura i també la partida pressupostària a la qual s’imputarà
la despesa corresponent.
Per tot el que s’ha exposat, amb l’informe previ de la Comissió de Personal
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a proposta dels consellers
d’Interior i d’Hisenda i Pressuposts, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de 19 d’octubre de 2001,

La suma d’aquestes quanties no podrà excedir de 2.000.000 de pessetes
(12.020’24 euros) i tindrà el caràcter de pagament únic.
2. El pagament de la indemnització resultant de l’aplicació de les quanties
establertes a l’apartat anterior es durà a terme a partir de l’1 de gener de 2002 en
les nòmines corresponents als mesos d’abril, agost i novembre.
3. El treballador haurà de retornar la quantitat rebuda en proporció al temps
de serveis prestats a l’hospital Son Llàtzer, en el cas que, d’acord amb el que
preveu la legislació vigent, reingressi a l’Administració o a l’ens públic d’origen,
causi baixa voluntària, sigui acomiadat procedentment, o passi a prestar amb
dedicació exclusiva els seus serveis, per qualsevol títol, al sector privat, abans del
transcurs de tres anys des de la seva incorporació a l’esmentat hospital.

DECRET
Article 1 Objecte i àmbit d’aplicació
Mitjançant aquest Decret s’estableix una indemnització personal transitòria
per tal de garantir la compensació econòmica establerta a l’article 2 als treballadors
del Complex Hospitalari de Mallorca que pertanyin al SERBASA i GESMA, que
tenguin una pèrdua de poder adquisitiu en les seves retribucions amb motiu de
la seva incorporació pel procediment especial d’accés restringit convocat per la

- 750.000 pessetes per treballador (4.507’60 euros).
- La quantitat resultant de multiplicar per tres en el còmput anual l’import
corresponent als triennis del treballador.

Article 3 Imputació pressupostària
1. Per a la correcta comptabilització de la despesa que suposa l’aplicació
d’aquest Decret, es crea al capítol 1 del pressuposts de despeses dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears un subconcepte amb la
denominació “Treballadors incorporats a Son Llàtzer” .
2. L’empresa GESMA farà, amb relació al seu personal, les adaptacions
comptables que corresponguin.
Disposició final primera
S’autoritza els consellers d’Interior i d’Hisenda i Pressuposts perquè dictin
les normes necessàries per al desplegament d’aquest Decret.

