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Article 7
Escriptures de cancel·lació hipotecària
1. Als efectes del que disposen els articles 51 i 54 del Text refós de la Llei
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, no és obligatori que els
subjectes passius presentin davant l’Agència Tributària de les Illes Balears les
escriptures públiques mitjançant les quals es formalitzi, exclusivament, la cancel·lació d’hipoteques sobre béns immobles, quan aquesta cancel·lació obeeixi
al pagament de l’obligació garantida i estiguin exemptes de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, d’acord amb l’article
45.I.B).18 del Text refós esmentat. En aquest sentit, el que estableix l’article
51.1 d’aquest Text refós s’entén complert mitjançant la presentació de l’escriptura davant el registre de la propietat.
2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sens perjudici dels deures notarials de tramesa de la informació relativa a les escriptures, d’acord amb l’article
52 del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats.
Disposició addicional primera
Tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost
sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs
El tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost
sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, al qual se refereix l’apartat sis bis de l’article 9 de la Llei 24/2001, és de 48 euros per 1.000 litres.
Disposició addicional segona
Afectació dels rendiments derivats de l’aplicació del tipus de gravamen
autonòmic en l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs
Els rendiments derivats de l’aplicació del tipus de gravamen autonòmic en
l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs queden afectats totalment al finançament d’actuacions sanitàries incloses en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A aquest efecte, al tancament de cada exercici, la conselleria competent en matèria sanitària ha d’elaborar una memòria acreditativa d’aquest aspecte.
Disposició addicional tercera
Constitució de fiances en matèria de joc
1. En els termes i les quanties que s’estableixin reglamentàriament, les
empreses operadores que facin activitats relacionades amb el joc estan obligades a constituir fiances, que queden afectades a totes les obligacions i les responsabilitats econòmiques que es derivin de la comissió d’infraccions en matèria de joc, de la manca de pagament dels tributs exigibles en aquesta matèria i
de qualsevol altra obligació de caràcter econòmic a la qual hagin de respondre
per imperatiu legal o reglamentari.
2. La manca de constitució de la fiança, com també la manca d’actualització d’aquesta en el termini d’un mes comptador des del requeriment que faci
l’Administració, implica que la persona o l’entitat interessada incorri en una
causa de revocació del títol habilitant.
Disposició transitòria única
Normes transitòries
1. El que disposen els articles 2 a 4, la disposició addicional primera i la
disposició final primera s’ha d’aplicar als fets imposables meritats a partir de l’1
de maig de 2012.
2. El que disposa l’article 1 s’ha d’aplicar als fets imposables de l’impost
sobre la renda de les persones físiques meritats a partir de l’1 de gener de 2012.
Disposició derogatòria única
Derogació de normes
Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a les
disposicions contingudes en aquest Decret llei o les contradiguin.
Disposició final primera
Modificació de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives
La lletra a) de l’article 13 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificada de la manera
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següent:
a) Com a regla general, el tipus mitjà que resulti d’aplicar la tarifa següent
en funció del valor real o declarat —si aquest darrer és superior al real— del bé
immoble objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:
Valor total immoble fins a
(euros)
0,00
300.000,01
500.000,01
700.000,01

Quota íntegra
(euros)
0,00
21.000,00
40.000,00
63.000,00

Resta valor fins a
(euros)
300.000,00
500.000,00
700.000,00
en endavant

Tipus aplicable
(%)
7
8
9
10

No obstant això, si el bé immoble és qualificable urbanísticament conforme a la normativa aplicable com a plaça de garatge, excepte en el cas de garatges annexos a habitatges fins a un màxim de dos —en el qual s’aplica la regla
general anterior—, el tipus mitjà aplicable és el que resulti d’aplicar la tarifa
següent en funció del valor real o declarat —si aquest darrer és superior al
real— del bé immoble garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió
del dret real:
Valor total garatge fins a
(euros)
0,00
30.000,01

Quota íntegra
(euros)
0,00
2.100,00

Resta valor fins a
(euros)
30.000,00
en endavant

Tipus aplicable
(%)
7
8

A l’efecte del que disposen els dos paràgrafs anteriors, la quota íntegra
s’ha de determinar aplicant el tipus mitjà així obtingut a la base liquidable
corresponent al subjecte passiu. El tipus mitjà és el derivat de multiplicar per
cent el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per l’aplicació de les
anteriors tarifes pel valor total de l’immoble. El tipus mitjà s’ha d’expressar amb
dos decimals, i el segon decimal s’ha d’arrodonir per excés quan el tercer decimal sigui superior a 5 i per defecte quan el tercer decimal sigui igual o inferior
a 5.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de març de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Num. 6398
Decret 26./2012 de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
L’entitat que va iniciar l’activitat legalment l’any 1987 ha sofert, d’ençà
que es creà mitjançant la Llei 3/1989 amb el nom d’Institut Balear del Turisme
(IBATUR), diverses modificacions, tant de denominació, com organitzatives,
sempre amb l’objectiu d’adequar l’empresa a la realitat del moment per poder
desenvolupar-ne les funcions amb la major eficàcia possible. Entre febrer de
2004 i maig de 2010 una altra empresa pública, INESTUR, va treballar perseguint els objectius genèrics de promoure la recerca i la millora dels productes
turístics, de la tecnologia i de l’entorn turístic. Amb l’aprovació del Decret
66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’entitat
pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears, es va dissoldre
l’INESTUR, subrogant tots els seus drets i obligacions a l’ATB i assumint-ne
aquesta gran part de les funcions que fins aleshores exercia l’Institut.
L’objectiu de la promoció de les Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, d’acord amb el que estableixen els articles 30.11 i 70.3 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, com a destinacions turístiques de
referència internacional, s’ha d’aconseguir d’acord amb la diversitat, la pluralitat i la qualitat de les illes, i la seva rendibilitat econòmica i desenvolupament
social.
Amb posterioritat a l’aprovació del dit Decret 66/2010, es va promulgar
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la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, àmbit dins del qual s’integra l’Agència. És per
tant oportú i necessari adaptar l’organització i funcionament de l’ATB a la
norma esmentada.
A més, és vital reforçar l’esperit d’eficàcia, funcionalitat i estalvi que ha
de tenir tota empresa pública, així com racionalitzar i estructurar l’organització
de l’Agència amb els mateixos criteris. En aquest sentit, hi ha dos objectius prioritaris: per un costat, assolir una adequada organització dels recursos humans del
que eren l’IBATUR i l’INESTUR, així com deixar la porta oberta a la integració dins de l’ATB de nous ens de la comunitat autònoma que fruit de la reestructuració orgànica que s’està realitzant des de l’Oficina de Control
Pressupostari del Govern puguin tenir cabuda dins les finalitats i l’estructura de
l’ATB; per un altre costat, involucrar el sector privat; així, el referit sector privat ha de ser el bessó de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, tot assolint
una coresponsabilitat publicoprivada. El model de col·laboració pública i privada ha de poder definir de forma conjunta un nou enfocament de la gestió dels
recursos, tant humans com tècnics, que s’adapti a les necessitats del sector.
L’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) pretén desenvolupar els
seus objectius sobre la base d’un model turístic de col·laboració activa i efectiva entre agents públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
d’una banda, la coordinació i cooperació de les administracions públiques amb
competències pròpies i impròpies en matèria turística a les Illes Balears, és a dir,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens locals i
supramunicipals balears (en particular, els consells insulars) i, de l’altra, la
coresponsabilitat del sector públic i el sector privat en la definició de polítiques
de foment del turisme i, especialment, de promoció turística de les nostres illes.
Aquest nou model garanteix, des de la participació en el mateix Consell
de Direcció de l’Agència, la cooperació i la coordinació de les administracions
públiques amb competència pròpia en matèria turística. Per tant, com a prova
d’aquest nou model que es pretén assolir s’obre la porta a la participació en
aquest Consell de Direcció, d’una banda, a l’Ajuntament de Palma, atès que d’acord amb la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca, el turisme és un dels sectors d’interès concurrent de l’actuació administrativa que resulten afectats per la condició de capital de la comunitat autònoma de les Illes Balears i és un dels sectors que exigeix l’establiment de relacions interadministratives específiques entre les administracions. D’altra banda,
al sector privat que fins ara no havia estat present en els òrgans de govern de
l’Agència.
Així doncs, la participació de les entitats públiques i privades en l’ATB
s’estableix fonamentalment a través d’un òrgan de govern, el Consell de
Direcció, i la creació d’un òrgan de participació, el Consell Assessor. El primer
d’aquests òrgans, el Consell de Direcció, és l’òrgan de decisió, control i supervisió de l’Agència. Quant a l’òrgan de participació, el Consell Assessor, de
caràcter ampli i general, incorpora entre els seus membres un nombre important
d’agents socials, econòmics i institucionals, i així garanteix la pluralitat de
visions sobre la promoció i planificació turística de les Illes Balears.
La incorporació del sector privat als òrgans de direcció, gestió i execució
de l’ATB té per objectiu l’eliminació de duplicitats, fent de l’Agència el veritable òrgan director de la promoció de les Illes Balears, incloent cadascuna de les
comissions executives, que decideixen, gestionen i executen la seva pròpia promoció turística, sempre dins de l’estratègia global elaborada des de l’ATB.
La inclusió del sector privat en l’òrgan de decisió de l’ATB, i la potenciació de la Comissió Interdepartamental del Turisme, té com a objectiu donar el
protagonisme necessari al sector turístic en la presa de decisions i igualment
potenciar les marques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a través de
les accions de promoció turística que adoptaran els consells insulars, propiciades des de les comissions executives, òrgans de gestió, juntament amb el director gerent de l’Agència.
Atès que mitjançant aquest Decret es reorganitza una entitat que depèn de
la conselleria competent en matèria de turisme del Govern de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 18.7 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, s’exceptua del tràmit de consulta al Consell Consultiu de les Illes Balears.
Per tal d’adequar l’ATB a les necessitats actuals i a la Llei 7/2010, de 21
de juliol, del sector públic, es considera necessari dur a terme aquesta reforma
en la regulació de l’entitat de promoció del turisme i, per tant, amb l’informe
preceptiu de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressupost, a proposta del conseller de Turisme i Esports, havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de 30 de març de 2012,
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Disposició addicional primera
Dotació pressupostària de l’Agència
S’autoritza al conseller competent en matèria de turisme, de conformitat
amb la legislació vigent, perquè transfereixi a l’Agència les dotacions pressupostàries dels pressuposts generals de les Illes Balears destinades a finalitats
relacionades amb l’objecte de l’Agència.
Disposició addicional segona
Béns, drets i obligacions de l’Agència
1. El canvi de nom de l’entitat regulada, d’Institut Balear de Turisme
(IBATUR) a Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), no va comportar
cap modificació del règim dels béns, drets i obligacions vigents a l’entrada en
vigor del Decret 66/2010, de 21 de maig. No obstant això, si fos el cas, s’autoritza el vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació per fer
els tràmits administratius i pressupostaris pertinents a l’efecte d’adequar el nom
de l’entitat en els arxius, registres i sistemes informàtics.
2. Els drets i les obligacions que corresponguin a l’INESTUR i a
l’IBATUR s’entenen integrats en el patrimoni de l’Agència, qualssevol que
siguin la fase o l’estat en què es trobin, sense que, en cap cas, puguin lesionarse interessos legítims de tercers.
Disposició addicional tercera
En el cas que es produeixi l’extinció d’alguna entitat de les esmentades
dins l’article 2 de la Llei 7/2010, del sector públic instrumental de les Illes
Balears, l’ATB en pot assumir, totalment o parcialment, els seus béns, drets,
obligacions i funcions, sempre que es puguin incardinar dins de les finalitats de
l’ATB indicades a l’article 2.5 dels Estatuts que s’aproven mitjançant aquest
Decret.
Disposició derogatòria
1. Queda derogat el Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’entitat pública encarregada de la promoció turística de
les Illes Balears.
2. Queda derogat el Decret 46/2006, de 5 de maig, pel qual es crea
l’Observatori de Turisme.
3. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquest Decret.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller de Turisme i Esports perquè dicti les disposicions
necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 de març de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Turisme i Esports
Carlos Delgado Truyols

ANNEX
Estatuts de l’Agència de Turisme de les Illes Balears
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Naturalesa, denominació, objecte i domicili

DECRET
Article únic
Amb aquest Decret s’aproven els Estatuts de l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, que s’insereixen a continuació d’aquest Decret.

1. Mitjançant aquest Decret s’estableix una nova regulació de l’entitat
pública, creada en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en virtut de la disposició addicional quarta de la Llei 10/1987, de pressuposts generals per a 1988, i la lletra a de la disposició addicional cinquena de
la Llei 3/1989, com a empresa pública de les definides en l’article 1.b).1 d’aquesta Llei, amb el caràcter d’entitat de dret públic, amb personalitat jurídica
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pròpia i plena capacitat d’obrar, l’activitat de la qual s’ha de sotmetre a l’ordenament jurídic privat i a l’establert en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. L’Agència s’integra en el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma, com a entitat pública empresarial de les definides en l’article 2.1.b)
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic, i el seu règim general d’organització i funcionament està regulat per la Llei esmentada, sens perjudici d’altres normes que li puguin ser d’aplicació.
3. La denominació de l’entitat és Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB).
4. L’entitat té com a objecte genèric la promoció interior i exterior de l’oferta turística, la recerca i la millora dels productes turístics, de la tecnologia i
de l’entorn turístic, en el marc de la política turística de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
5. El domicili social de l’Agència de Turisme de les Illes Balears s’ubica
al carrer de Rita Levi, s/n, en el Parc Bit, a Palma.
Article 2
Adscripció, organització i finalitats
1. L’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) s’adscriu a la conselleria competent en matèria de turisme.
2. L’Agència de Turisme pot dur a terme qualsevol tipus d’activitat que
sigui necessària per a l’execució de les seves finalitats, activitat que s’exerceix
en règim de dret privat amb caràcter general, o en règim de dret públic quan
impliqui l’exercici de potestats administratives.
3. L’Agència, com a ens de caràcter instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, actua sota els principis de legalitat, servei a l’interès general, eficàcia, eficiència, estabilitat i transparència.
4. L’entitat s’organitza en sis àrees:
a) Serveis Generals
Correspon a aquesta àrea la gestió econòmica i financera de l’entitat, així
com el control del Departament Jurídic i la gestió dels recursos humans de l’entitat.
b) Màrqueting Turístic i Intel·ligència de Mercats
Correspon a aquesta àrea l’estudi de mercats per tal d’identificar nous segments de mercat per poder atraure nous consumidors del producte turístic balear.
c) Gestió de Promoció Turística
Correspon a aquesta àrea posar en marxa les accions promocionals en el
mercat nacional i internacional que decideixi el Consell de Direcció de l’ATB
per a la promoció de les Illes Balears.
d) Projectes Europeus
Correspon a aquesta àrea la gestió jurídica, econòmica i tècnica de projectes europeus, nacionals i locals en què participi l’ATB en l’exercici de les
seves finalitats.
e) Productes Turístics
Correspon a aquesta àrea la gestió dels clubs de producte, el desenvolupament de programes, sistemes i plans de qualitat referits al sector turístic, per
mitjà de les anàlisis de qualitat.
f) Tècnica Facultativa
Correspon a aquesta àrea la realització de projectes de millora d’infraestructures turístiques, projectes, activitats i actuacions destinats a la millora de
l’entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques.
La composició, l’organització i la competència de cadascuna de les àrees
de l’Agència de Turisme es pot establir mitjançant resolució del president de
l’Agència.
5. Entre les finalitats de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
figuren les següents:
a) Promocionar l’oferta turística de les Illes Balears en els mercats nacional i internacional, en el marc de la política turística del Govern de les Illes
Balears.
b) Coordinar, impulsar, gestionar i executar les activitats de promoció
turística interior i exterior.
c) Fomentar i impulsar les iniciatives i activitats del sector turístic amb
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vista a la promoció del turisme balear.
d) Situar les marques Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a
marques referents de destinació turística de qualitat amb identitat pròpia.
e) Donar protagonisme als segments i als mercats prioritaris, en atenció
als interessos socials i econòmics de les Illes Balears i en col·laboració amb tots
els agents turístics vinculats a la promoció turística, tant en l’àmbit de les administracions com especialment en el del sector privat.
f) Establir acords amb institucions públiques i privades per a la creació, la
coordinació i el desenvolupament d’accions encaminades a la promoció turística interior i exterior.
g) Realitzar projectes, activitats i actuacions destinades a la millora de
l’entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques.
h) Realitzar la projecció, la construcció, la conservació, l’explotació i la
promoció, per si mateixa o mitjançant terceres persones, d’infraestructures destinades a la millora de l’entorn turístic.
i) Desenvolupar i executar actuacions, entre d’altres, de modernització i
reconversió, i d’esponjament de zones turístiques, per mitjà dels instruments
establerts en la normativa vigent en matèria d’ordenació del territori.
j) Adquirir béns patrimonials per qualsevol forma establerta en dret.
k) Desenvolupar programes, sistemes i plans de qualitat referits al sector
turístic, després de l’estudi previ de les conjuntures, per mitjà de les anàlisis de
qualitat.
l) Formar i assessorar personal que, directament o indirectament, du a
terme funcions relatives a processos de qualitat turística.
m) Promocionar l’associacionisme a l’efecte d’impulsar el desenvolupament i la implantació de la qualitat en els productes turístics.
n) Atorgar els distintius de qualitat.
o) Dur a terme la comercialització i la promoció dels productes i serveis
relacionats amb la qualitat.
p) Dur a terme la gestió i l’impuls dels sistemes telemàtics com a eina
imprescindible d’implantació de qualitat en els productes turístics.
q) Qualsevol altra activitat que tengui per objecte la promoció i la comercialització òptimes dels productes turístics de les Illes Balears, la millora de
l’entorn turístic o que contribueixi a la millora i la implantació de la qualitat en
els productes turístics, a més de la millora dels sistemes de gestió d’aquests.
r) Organitzar i establir un sistema integral d’informació turística que permeti el coneixement, el seguiment i l’anàlisi dels fluxos turístics.
s) Organitzar i establir un sistema integral de documentació.
t) Dissenyar línies d’anàlisi i de prospectiva turística, d’anàlisi de demanda i comportament dels mercats.
u) La informació estadística.
v) Investigar, desenvolupar, estudiar i implantar les tecnologies que hi ha
a la indústria turística i fomentar aquestes activitats.
w) Publicar, distribuir, difondre i explotar comercialment tots els estudis,
informes, investigacions, dades o recursos que es considerin d’utilitat per a la
indústria turística en general.
x) Proposar, dissenyar o executar qualsevol altra activitat d’estudi, innovació o investigació que contribueixi a un coneixement o desenvolupament
millors del sector turístic, per a la promoció més adequada d’aquest.
6. Així mateix, l’Agència ha de col·laborar amb la Conselleria de Turisme
i Esports, quan aquesta ho sol·liciti, i ha d’aportar els mitjans necessaris, en la
mesura de les seves possibilitats, per donar suport a la realització de funcions de
gestió i tramitació administratives. Així mateix, els mitjans tècnics i humans de
la Conselleria de Turisme també poden ajudar a l’Agència a assolir els seus
objectius.

Capítol II
Òrgans de l’Agència de Turisme de les Illes Balears
Article 3
Estructura organitzativa
1. L’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) està integrada pels
òrgans següents:
1.1 Òrgans de govern
a) El president de l’Agència.
b) El vicepresident de l’Agència.
c) El Consell de Direcció.
1.2. Òrgans de gestió
a) El director gerent de l’Agència.
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b) L’adjunt al director gerent, si escau.
c) Les comissions executives per a cada illa i la Comissió Executiva de
Palma.
1.3. Òrgans de participació
a) El Consell Assessor

Capítol III
Òrgans de govern
Article 4
Del president
La presidència de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) recau
en el conseller competent en matèria de turisme.
Article 5
Funcions del president
1. El president de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) és l’òrgan superior d’administració i govern de l’entitat i té les funcions següents:
a) Exercir l’alta representació de l’Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB), sens perjudici que la representació correspongui al director gerent.
b) Exercir l’alta inspecció de tots els serveis de l’Agència.
c) Presidir el Consell de Direcció. Atesa aquesta competència, li correspon ordenar la convocatòria de les sessions, fixar l’ordre del dia, presidir i dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i aixecar les
sessions.
d) Vetlar pel compliment dels acords adoptats pel Consell de Direcció.
e) Aprovar i atorgar, en nom i representació de l’Agència, qualsevol tipus
d’acte, contracte, conveni de col·laboració, ajuts, subvencions, patrocini d’accions, inversions o esdeveniments d’interès turístic i, en general, tots els negocis jurídics necessaris per al desenvolupament i el compliment de les seves finalitats que superin la quantitat de 120.000 € i que no necessitin l’aprovació prèvia del Consell de Direcció d’acord amb el que estableix l’article 8.1 d’aquests
Estatuts.
f) Resoldre els recursos d’alçada interposats contra els actes administratius dictats pels òrgans de l’entitat.
g) Definir les línies generals de funcionament de l’Agència, de conformitat amb les directrius establertes per la Conselleria de Turisme i el Govern de les
Illes Balears.
h) Autoritzar, disposar i ordenar les despeses i els pagaments superiors a
120.000 euros.
2. El president pot delegar, amb caràcter temporal o permanent, en la persona o persones que consideri convenient, qualsevol de les funcions que té atribuïdes.
3. Si es produeix el cas indicat a la disposició addicional tercera del Decret
pel qual s’aproven aquests estatuts, el president de l’ATB pot mantenir el personal directiu que hi ha a l’entitat de procedència així com revisar la seva relació laboral. Aquest personal formarà part del personal directiu professional de
l’ATB i facilitarà la coordinació, integració, gestió i exercici de les noves funcions assumides amb les pròpies de l’entitat.
4. D’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 7/2010, la relació
laboral amb les persones esmentades en l’apartat 3 serà l’especial de personal
d’alta direcció, regulada en el Reial decret 1382/1985, o en la normativa que el
substitueixi.
Article 6
Del vicepresident
El vicepresident de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) és el
director general competent en matèria de turisme. Substitueix el president i n’assumeix les funcions en cas de vacant, absència, malaltia o impediment legítim.
Article 7
Del Consell de Direcció
1. És l’òrgan col·legiat de decisió, direcció i control de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears.
2. El Consell de Direcció l’integren els membres següents:
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- El president de l’Agència, que el presideix
- El director general de Turisme, que n’és el vicepresident
- El batle de Palma
- Un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts
- Un representant del Consell de Mallorca
- Un representant del Consell Insular de Menorca
- Un representant del Consell d’Eivissa
- Un representant del Consell Insular de Formentera
- Cinc representants, d’entre les entitats que integren el Consell Assessor
El vocal que representa la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts és nomenat per acord del Consell de Govern; els vocals dels consells insulars, d’acord amb la seva normativa reguladora, i els vocals de les entitats privades, pel president de l’Agència.
3. La designació dels representants del punt anterior ha d’incloure la de
les persones que han de suplir-los en cas d’absència, vacant, malaltia o impediment legítim.
4. També han d’assistir a les sessions del Consell de Direcció, amb veu i
sense vot, el director gerent de l’ATB, i un representant de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma amb tasques d’assessorament, d’acord amb l’article 20.3
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears modificada pel Decret llei 1/2011, de 29 de
juliol, i validada per la Resolució del Parlament de les Illes Balears de 31 d’agost de 2011.
5. Els membres del Consell de Direcció no tenen dret a cap retribució, llevat de les dietes que el president de l’Agència acordi concedir, d’acord amb el
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó
del servei del personal al servei de la CAIB, o la normativa que el substitueixi.
En cas de silenci per part de l’òrgan esmentat, no s’atorgarà cap dieta.
6. A les sessions o reunions del Consell de Direcció poden assistir, amb
veu però sense vot, els tècnics, professionals o alts càrrecs dels sectors relacionats amb els temes que s’hi hagin de tractar, d’acord amb l’ordre del dia, per
decisió del president, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels membres
del Consell.
7. El secretari del Consell de Direcció, amb veu i sense vot, el designa
lliurement el president de l’Agència entre el personal que integra l’àrea de
Serveis Generales d’aquesta. El secretari ha de fer les convocatòries d’aquest
òrgan seguint les instruccions del president, ha de preparar les sessions, n’ha
d’estendre acta i ha de donar fe dels acords que s’hi prenen. Per a l’execució de
les funcions que té encomanades, el secretari pot actuar assistit per altres treballadors de l’Agència.
Article 8
Funcions del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció té les funcions següents:
a) Organitzar i dirigir l’Agència, de conformitat amb l’apartat g) de l’article 5.1, com també aprovar el pla general d’actuació.
b) Aprovar els avantprojectes de pressuposts d’explotació i capital que
corresponguin, en les previsions anuals i pluriennals de l’Agència, com també
aprovar els projectes d’inversions reals i operacions financeres que s’hagin de
realitzar o iniciar durant l’exercici.
c) Aprovar la liquidació de comptes i la memòria explicativa de la gestió
anual de l’entitat.
d) Formular i aprovar els comptes anuals de l’Agència, d’acord amb el
que disposa el Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, o norma que el substitueixi.
e) Aprovar el règim de funcionament del Consell de Direcció, en tot el que
no s’ha previst en aquest Decret.
f) Sol·licitar informació a altres òrgans sobre actuacions que es duguin a
terme per al compliment dels acords.
g) Sol·licitar, si escau, a les autoritats competents, les autoritzacions pertinents per demanar els emprèstits, les operacions de crèdit i altres operacions
financeres que convinguin a l’Agència.
h) Aprovar la participació de l’Agència en negocis, societats, consorcis,
entitats, i empreses públiques o privades, per al compliment millor de les finalitats i la constitució d’unes o altres, com també la fixació de les seves normes i
condicions, de conformitat amb la legislació aplicable.
i) Aprovar, com a mesura de control, els projectes, convenis de promoció,
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contractes de promoció, accions de patrocini i esdeveniments que superen la
quantia de 500.000 € i qualsevol altre que per la seva especial rellevància per a
la comunitat autònoma, el director gerent o el president de l’ATB considerin
necessari elevar al Consell de Direcció, i és el president de l’ATB el que ha de
formalitzar qualsevol acte d’acord amb l’establert a l’article 5.e) d’aquests
Estatuts.
j) Acordar les mesures pertinents per a l’administració dels béns i drets de
l’Agència, com també aprovar l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament,
la cessió gratuïta o onerosa i el gravamen dels béns i drets de l’Agència i, en
general, qualsevol tipus de negocis jurídics entre aquests, en els termes de la
legislació vigent.
k) Aprovar la plantilla de personal de l’empresa, a proposta del director
gerent.
l) Aprovar els criteris bàsics de selecció del personal, d’acord amb els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el marc de la normativa
vigent.
m) Aprovar la proposta d’accions de promoció feta pel director gerent.
n) Aprovar la proposta de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts
i subvencions que, per al compliment de les seves funcions, pugui concedir
l’Agència, i elevar-la al conseller de Turisme perquè, si procedeix, l’aprovi i en
tramiti la publicació com a ordre.
o) Aprovar els preus privats que corresponguin per la prestació de serveis
en règim de dret privat.
p) Qualssevol altres funcions que corresponguin o puguin correspondre a
l’Agència i no estiguin expressament reservades a altres òrgans.
2. El Consell de Direcció pot delegar les funcions que li són pròpies, llevat de les establertes en els apartats b, c i d de l’apartat primer d’aquest article,
en qualsevol dels altres òrgans de govern o de gestió.
Article 9
Funcionament del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció es reuneix ordinàriament una vegada cada tres
mesos, com a mínim, i sempre que el president el convoqui a iniciativa pròpia
o a petició, com a mínim, de tres dels membres amb dret a vot. No és necessària la convocatòria prèvia del Consell de Direcció perquè aquest es reuneixi, si
hi són presents tots els membres i decideixen per unanimitat dur a terme la reunió.
2. La convocatòria del Consell, llevat dels casos d’urgència en què ha de
ser valorada pel president i ratificada per la majoria dels membres del Consell,
ha d’efectuar-se amb quaranta-vuit hores d’antelació, com a mínim, i ha de contenir l’ordre del dia dels assumptes que s’hi han de tractar.
3. El Consell de Direcció està vàlidament constituït quan són presents a la
reunió la majoria dels components, sempre que entre aquests hi hagi el president
i el secretari o aquells que legalment els substitueixin.
Els acords es prenen per majoria de vots dels membres que hi són presents
en el moment de la votació. El president, en cas d’empat, dirimeix la qüestió i
n’exerceix el vot de qualitat.
4. De les sessions se n’ha d’estendre l’acta corresponent, que pot aprovarse en la mateixa sessió o en la següent. L’acta, l’ha de signar el secretari, amb el
vistiplau del president. De la mateixa manera s’han d’estendre els certificats de
les decisions que adopti el Consell de Direcció.
5. El Consell de Direcció n’ha de regular el funcionament, d’acord amb
les prescripcions contingudes en aquest Decret i, en tot el que no hi resulti establert, és d’aplicació la legislació vigent en matèria d’òrgans col·legiats.
6. En cas de vacant, absència, malaltia o impediment legítim del president,
el vicepresident l’ha de suplir. El secretari ha de ser substituït, si escau, per la
persona que designi el president entre els tècnics jurídics de l’Agència.
Article 10
Del Consell Assessor
El Consell Assessor és l’òrgan de participació de la societat a l’ATB i està
format per:
a) Els membres del Consell de Direcció, el president del qual també ho
serà del Consell Assessor.
b) Cinc membres elegits per les associacions empresarials de les Illes
Balears que tenen la consideració de més representatives, d’acord amb la representativitat reconeguda pel Govern de les Illes Balears.
c) Un membre de cadascuna de les federacions o associacions hoteleres,
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que representin cadascuna de les Illes Balears.
d) Cinc membres triats entre les federacions d’hostaleria, associacions
hoteleres i altres organitzacions que tenen la consideració de més representatives, d’acord amb la representativitat reconeguda pel Govern de les Illes Balears.
e) Un representant de la FELIB.
f) Un representant de cadascun dels tres sindicats més representatius.
g) Un representant de cadascuna de les tres entitats més representatives de
l’oferta complementària.
h) Un representant de cadascuna de les cambres de comerç.
i) Fins a dotze representants més, nomenats pel Consell de Direcció i triats
entre les persones i les entitats públiques o privades representatives del sector
turístic de Balears.
Els membres del Consell Assessor han de ser nomenats i rellevats pel conseller de Turisme, llevat dels membres que formen part del Consell Assessor
perquè pertanyen al Consell de Direcció, els quals cessen quan cessen en el
Consell de Direcció.
Article 11
Funcions del Consell Assessor
Són funcions del Consell Assessor:
a) Rebre informació de tots els assumptes relacionats amb l’ATB i que
siguin del seu interès.
b) Estar assabentat de les necessitats i les aspiracions socials que consideri que l’ATB ha de contribuir a satisfer.
c) Promoure l’ajuda econòmica del sector turístic i els convenis amb entitats i empreses que col·laboren en la millora de la qualitat turística i el desenvolupament turístic en general.
d) Presentar propostes o suggerir al Consell de Direcció actuacions o projectes oportuns per al desenvolupament de les finalitats de l’ATB.
e) Elevar al conseller de Turisme i al Consell de Direcció les peticions i
els suggeriments que cregui convenients sobre l’organització i el funcionament
de l’ATB.
f) Dotar de contingut la col·laboració publicoprivada en la gestió del turisme a les Illes Balears.
Article 12
Règim intern i funcionament del Consell Assessor
1. El Consell Assessor pot funcionar en ple o en comissió, formada sempre per membres del mateix òrgan.
2. Els membres que constitueixen la comissió són designats preceptivament pel ple dels consells corresponents, els quals n’han de designar el president.
3. El conseller de Turisme, pel seu caràcter de president nat dels consells,
pot, en qualsevol moment, exercir la presidència de les comissions.
4. Entre els membres de cada comissió, se n’ha de designar el secretari o
secretària respectius.
5. Les sessions del ple s’han de convocar dues vegades l’any i, en tot cas,
també si ho demanen la meitat més un dels membres del Consell Assessor. S’ha
de convocar els membres del Consell com a mínim amb deu dies d’antelació i
la convocatòria es realitzarà per qualsevol mitjà que permeti tenir-ne constància.
La reunió s’ha de dur a terme en una única convocatòria i aquesta serà vàlida si
hi assisteix la meitat més un dels membres.
6. Els membres del Consell Assessor no tendran cap retribució per l’assistència a les sessions.

Capítol IV
Òrgans de gestió
Article 13
El director gerent de l’Agència
1. L’òrgan general de gestió de l’Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB) és el director gerent de l’Agència.
2. El director gerent és nomenat i separat lliurement mitjançant resolució
del president de l’Agència, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de
la Llei 7/2010, o normativa que la substitueixi. La seva relació laboral és l’especial de personal d’alta direcció, regulada en el Reial decret 1382/1985, d’1
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d’agost, o normativa que el substitueixi.
3. El Consell de Direcció de l’ATB determina les seves retribucions, tenint
en compte, en tot cas, la normativa d’aplicació.
4. Mentre el càrrec estigui vacant o en cas d’absència, malaltia o impediment legítim del director gerent, la persona que designi el president de
l’Agència n’assumeix les funcions.
5. El càrrec de director gerent s’assimila a la condició d’alt càrrec de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 14
L’adjunt al director gerent
1. El director gerent de l’Agència pot ser assistit, si escau, per un adjunt,
al qual corresponen les funcions que aquell estableixi, així com la coordinació
de les comissions executives en el cas que el càrrec de coordinador d’aquestes
estigui vacant.
2. L’adjunt al director gerent s’assimila a la condició d’alts càrrecs de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. L’adjunt al director gerent és nomenat i separat lliurement mitjançant
una resolució del president de l’Agència, de conformitat amb el que estableix
l’article 21 de la Llei 7/2010, o normativa que la substitueixi. La relació laboral
és l’especial de personal d’alta direcció, regulada en el Reial decret 1382/1985,
o normativa que el substitueixi.
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cionaments, reconstruccions, restauracions o activitats similars, d’edificis,
objectes, immobles, etc., tant d’entitats públiques com de privades, quan no estiguin atribuïts al president o al Consell de Direcció.
o) Proposar al president l’aprovació dels plecs de clàusules administratives tipus, de prescripcions tècniques tipus que hagin de regir la contractació a
l’empresa.
p) Proposar la plantilla de personal.
q) Exercir com a cap de personal i proposar al Consell de Direcció les
retribucions, i atorgar, en nom i representació de l’Agència, els contractes del
personal.
r) Proposar al president de l’Agència el nomenament del coordinador de
les comissions executives.
s) Seleccionar el personal, d’acord amb els criteris indicats pel Consell de
Direcció.
t) Expedir els certificats relacionats amb les matèries de la seva competència.
Article 16
Les comissions executives
1. Les comissions executives són cinc:
- La Comissió Executiva de Mallorca
- La Comissió Executiva de Menorca
- La Comissió Executiva d’Eivissa
- La Comissió Executiva de Formentera
- La Comissió Executiva de Palma
2. Cada una està formada per:

4. El Consell de Direcció de l’ATB determina les seves retribucions, tenint
en compte, en tot cas, la normativa d’aplicació.
Article 15
Funcions del director gerent
1. Corresponen al director gerent de l’Agència, amb caràcter general, les
funcions d’administració i gestió ordinària de l’Agència i les funcions executives d’aquesta, de conformitat amb les directrius del president i del Consell de
Direcció.
2. En particular, el director gerent de l’Agència té atribuïdes les funcions
següents:
a) Organitzar la gestió administrativa de l’Agència.
b) Auxiliar el president en les funcions, com també informar, tant aquest
com el Consell de Direcció, en l’àmbit de les competències corresponents, de
totes les qüestions que afecten la gestió de l’entitat.
c) Executar les funcions de la direcció, com també la inspecció ordinària
de tots els serveis de l’entitat, i l’execució correcta i puntual de les instruccions
del president i dels acords del Consell de Direcció.
d) Dirigir les funcions ordinàries de la gestió econòmica i comptable de
l’entitat.
e) Proposar al Consell de Direcció el pla anual d’actuació i l’avantprojecte d’ingressos i despeses de l’Agència.
f) Proposar al Consell de Direcció la formalització d’operacions de crèdit,
endeutament i la resta d’operacions financeres per al finançament adequat de les
activitats de l’empresa.
g) Proposar la participació de l’Agència en negocis, societats, entitats o
empreses, per al compliment òptim de les seves finalitats.
h) Aprovar les accions i inversions de l’Agència en execució de les seves
finalitats.
i) Sotmetre a informe del Consell de Direcció i proposar al president els
preus dels serveis que presta l’Agència.
j) Controlar l’administració dels béns i drets de l’Agència, com també
proposar al Consell de Direcció l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament, la cessió gratuïta o onerosa i el gravamen, en els termes establerts en la
legislació vigent.
k) Autoritzar, disposar i ordenar les despeses i els pagaments en quantia
igual o inferior a 120.000 euros.
l) Proposar al president l’autorització, la disposició, la despesa i els pagaments en quantia superior a 120.000 euros.
m) Aprovar, en nom i representació de l’Agència, qualsevol tipus d’acte,
contracte, conveni de col·laboració, ajuts, subvencions, patrocini d’accions,
inversions o esdeveniments d’interès turístic i, en general, tots els negocis jurídics necessaris per al desenvolupament i el compliment de les seves finalitats
que no superin la quantitat de 120.000 €, i quan no estiguin atribuïts al president
o al Consell de Direcció.
n) Aprovar la participació en actes, esdeveniments, construccions, condi-

a) El president, que és el president de cada consell insular i el batle de
Palma de la comissió de Palma.
b) El vicepresident, que és el director gerent de l’ATB.
c) Els vocals són:
- Dos vocals designats pel president del consell insular corresponent i pel
batle de Palma.
- Un vocal designat pel president de l’ATB.
- Dos vocals designats per la Conselleria de Turisme i Esports.
- Fins a un màxim de cinc membres elegits pel consell insular corresponent, entre les associacions hoteleres, empresarials i tècniques i les fundacions,
si escau, que designi el consell esmentat, i l’Ajuntament de Palma pel que respecte a la Comissió Executiva de Palma.
3. Les comissions executives comptaran, per tal de facilitar la seva gestió,
amb un únic coordinador per a totes, nomenat i separat lliurement mitjançant
una resolució del president de l’Agència, de conformitat amb el que estableix
l’article 21 de la Llei 7/2010, o normativa que la substitueixi. La relació laboral
és l’especial de personal d’alta direcció, regulada en el Reial decret 1382/1985,
o normativa que el substitueixi. En el cas que aquest càrrec estigui vacant les
seves funcions han de ser assumides per l’adjunt al director.
4. Correspon a les comissions executives servir d’enllaç permanent i bidireccional entre l’ATB i cada un dels consells insulars i l’Ajuntament de Palma,
tot perseguint les finalitats de l’Agència en cada un dels seus àmbits.
El seu objectiu principal és elaborar un programa d’actuacions ajustant els
recursos emprats en la gestió turística de cada illa als principis d’austeritat, eficàcia i eficiència. Així mateix, canalitzaran tots els suggeriments que els arribin
tant des del sector públic com privat, emmarcant les seves decisions dins l’estratègia global de l’Agència de Turisme de les Illes Balears.
5. La comissió executiva la convoca el seu president, o ho fa a petició del
director de l’ATB, quan s’estimi necessari. La convocatòria es notifica als membres amb una antelació mínima de 5 dies a la data de la reunió, a excepció dels
supòsits d’urgència, en els quals el termini es pot reduir a 24 hores. Aquesta
queda vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió la majoria dels membres .Els acords s’adopten per majoria simple dels assistents.
6. Els membres de les comissions executives no tenen dret a cap retribució per l’assistència a les sessions.

Capítol V
Règim jurídic
Article 17
Règim jurídic
1. L’activitat de l’Agència es regeix per les normes de dret civil, mercantil o laboral, d’acord amb el que estableix la Llei 7/2010, o normativa que la
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substitueixi, sens perjudici del que disposen la normativa economicofinancera
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la normativa de la funció pública
i de contractació, si escau, i la resta de normes legals i reglamentàries aplicables
a les entitats públiques.
2. En cas d’actuacions que comportin l’exercici de potestats administratives, l’Agència ha de subjectar les activitats a les normes de dret públic i de procediment administratiu comú, malgrat el que disposa l’apartat anterior.
En aquests casos, els actes administratius dictats pel president de
l’Agència posen fi a la via administrativa.
Article 18
De les reclamacions i els recursos
1. Contra els actes i acords de l’Agència i dels òrgans d’aquesta, els interessats poden interposar les reclamacions i els recursos que consideren pertinents, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent sobre la matèria.
2. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral han de ser
resoltes pel conseller de Turisme, en aplicació del que disposa la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 19
Dels encàrrecs a l’Agència
1. En el marc de les seves finalitats, l’Agència pot rebre encàrrecs per a
activitats de prestació, gestió de serveis o producció de béns d’interès públic
susceptibles de contraprestació.
2. L’Agència pot rebre encàrrecs de gestió de l’Administració de la
Comunitat Autònoma o de la resta d’administracions públiques de la CAIB
(inclosos, si escau, els consells insulars i la resta d’entitats locals de la CAIB),
com també de tots els ens instrumentals d’aquestes administracions, per raons
d’eficàcia o perquè qui fa l’encàrrec no té els mitjans necessaris per dur-lo a
terme, a l’objecte de dur a terme prestacions o activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis, alienes a l’àmbit de la legislació de contractes, relacionades
amb les funcions pròpies de l’Agència, d’acord amb l’article 15 de la Llei
30/1992 i l’article 30 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. L’Agència té caràcter de mitjà propi de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’administracions públiques, com
també de tots els ens instrumentals d’aquestes administracions que, d’acord amb
el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, s’han de considerar com a poders
adjudicadors, a l’efecte de fer o encarregar amb contingut contractual l’execució d’obres, els subministraments o la prestació de serveis, en relació amb les
funcions pròpies de l’Agència i de conformitat amb l’article 24.6 de la Llei.

Capítol VI
Règim econòmic i financer
Article 20
Patrimoni de l’Agència
El patrimoni de l’Agència el constitueix el conjunt de béns o drets que li
adscriu la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; aquells que l’Agència
adquireix en el curs de la seva gestió; aquells que en el futur li adscrigui qualsevol persona o entitat, per qualsevol títol, i aquells en la titularitat dels quals se
subrogui com a conseqüència de la supressió, extinció o dissolució de qualsevol
entitat autònoma o empresa pública de la Comunitat Autònoma, en els termes
establerts en la legislació vigent.
Article 21
Recursos econòmics
L’Agència disposa dels recursos econòmics següents:
a) Els béns i drets que en constitueixen el patrimoni.
b) Els productes i les rendes d’aquest patrimoni.
c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris autoritzats a percebre, segons la
normativa vigent.
d) Les transferències, corrents o de capital, que té assignades en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma o en altres administracions o entitats públiques.
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e) Les subvencions, corrents o de capital, que procedeixen de les administracions o entitats públiques.
f) Les donacions, els llegats i qualsevol altra aportació, dinerària o no
dinerària, que pugui percebre d’entitats privades o particulars.
g) L’endeutament a curt o a llarg termini, en els termes de la normativa
vigent.
h) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.
En la prestació dels serveis relacionats amb les finalitats de l’Agència,
aquesta pot exigir els preus públics o privats que s’estableixen. Així mateix,
l’ATB pot ser subjecte actiu de les taxes que a aquest efecte estableixi la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 4.3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Article 22
Règim patrimonial
1. Els béns de l’Agència poden ser alienats, gravats, arrendats i cedits gratuïtament o onerosament, en els termes establerts a la Llei 6/2001, d’11 d’abril,
del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i a la Llei 7/2010,
o normes que les substitueixin.
2. L’Agència ha d’exercir, amb relació als béns, totes les prerrogatives i
les facultats que la legislació vigent estableix per protegir el patrimoni.
Article 23
Del pressupost
L’Agència ha d’elaborar anualment un programa d’actuacions, inversions
i finançament amb els objectius programats per a cada exercici, com també el
pressupost d’explotació i de capital, que ha d’ajustar-se al contingut, a l’estructura i a la tramitació assenyalades en l’article 64 i següents del Decret legislatiu
1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a les disposicions complementàries
o de desplegament d’aquest o norma que el substitueixi.
Article 24
Control financer
La Intervenció General de les Illes Balears ha de fer el control financer
ordinari de l’Agència, d’acord amb l’establert en la Llei 7/2010, de 21 de juny,
del sector públic i l’establert en la normativa econòmica i financera de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 25
Règim comptable
La comptabilitat i la rendició de comptes de l’Agència s’han d’efectuar
d’acord amb l’establert a la Llei 7/2010, de 21 de juny, del sector públic i l’establert a la normativa econòmica i financera de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Capítol VII
Règim del personal
Article 26
Règim del personal al servei de l’Agència
1. El personal al servei de l’Agència ha de ser, preferentment, de caràcter
laboral propi. No obstant això, pot tenir personal funcionari de l’Administració
de la Comunitat Autònoma que li sigui adscrit o que s’incorpori per qualsevol
procediment d’ocupació de llocs de treball conforme amb la normativa de funció pública.
2. El personal laboral de l’Agència es regeix a més per les disposicions
contingudes a l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li siguin d’aplicació, i per
la resta de normes laborals i convencionals aplicables al personal d’aquesta
naturalesa. Al personal funcionari, si n’hi ha, se li aplicaran les normes de funció pública que corresponguin, segons la naturalesa que presideixi la relació del
personal amb l’Agència.
3. La contractació i la selecció del personal laboral, quan no es tracti de
llocs directius als quals es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010, s’ha de fer mitjançant el procés selectiu corresponent, que ha de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d’acord amb els criteris establerts
en la normativa vigent.
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4. Les relacions entre l’Agència i el personal de caràcter disciplinari es
regeixen per les normes laborals (o funcionarials, si escau) i la normativa general dels treballadors del sector públic, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que pugui derivar-se de la comissió de les infraccions. Si la normativa no estableix el contrari, el director gerent de l’Agència exerceix la competència disciplinària.
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representació de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en la Junta Rectora del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí.
Tercer
Deixar sense efectes les possibles designacions anteriors.
Quart

Capítol VIII
Dissolució de l’entitat
Article 27
De la dissolució

Notificar als consorcis i a les persones interessades i publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, de 23 març de 2012

1. L’Agència s’extingeix per qualsevol de les causes generals establertes i
en la forma fixada en la legislació vigent.

El president
José Ramón Bauzá Díaz

—o—
2. En cas de dissolució de l’empresa, els actius d’aquesta han de ser incorporats, segons la naturalesa jurídica que tenguin, al domini públic o privat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a l’entitat que es creï per substituirla.

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 6391
Decret 4/2012, de 23 de març, del president de les Illes Balears,
pel qual es designa el vocal titular i el suplent en representació
de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en les juntes rectores dels consorcis d’aigües de Puigpunyent i de
Santa Maria del Camí
D’acord amb el que estableixen els seus estatuts, ha de formar part de les
juntes rectores dels consorcis d’aigües de Puigpunyent i de Santa Maria del
Camí, entre altres membres, un vocal en representació de la Presidència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Després dels darrers comicis autonòmics, el Decret 10/2011, de 18 de
juny, del president de les Illes Balears, determina la composició del Govern i
estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i el Decret 13/2011, de 18 de juny, modificat pel Decret 22/2011, de 6
de juliol, del president de les Illes Balears, estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència. Això fa necessari deixar sense efectes les anteriors designacions de representants de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en les juntes rectores dels consorcis d’aigües esmentats, i designar
el nou vocal titular i suplent.
Atesa la proposta de designació d’un vocal titular i un de suplent en representació de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les
juntes rectores dels consorcis esmentats, dict el següent
DECRET
Primer
Es designa la senyora María Magdalena Jover Casasnovas, directora
general de Coordinació del Govern, i la senyora María del Carmen Lliteras
Arañó, directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior, vocals
titular i suplent, respectivament, en representació de la Presidència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Junta Rectora del Consorci
d’Aigües de Puigpunyent.

Segon
Es designa la senyora Antònia M. Estarellas Torrens, directora general de
Cooperació i Immigració, i la senyora Catalina Ferrer i Bover, secretària general de la Conselleria de Presidència, vocals titular i suplent, respectivament, en

3.- D'altres disposicions
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 6397
Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 pel qual s’aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental de les Illes Balears
La disposició addicional tercera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, estableix:
1. S’autoritza la dissolució de l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària de Mallorca (GESMA), regulada pel Decret 34/2002, de 8 de març,
que s’ha de dur terme en la forma establerta en aquesta disposició i en la resta
de l’ordenament jurídic aplicable.
La disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, estableix:
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, amb caràcter general, faci totes les actuacions que calguin, normatives i d’execució, a fi de racionalitzar i reduir el conjunt d’ens instrumentals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per mitjà de les operacions de reestructuració que resultin de les
previsions a què fa referència la disposició transitòria primera de la Llei
7/2010, incloses les transformacions, les extincions, les fusions i les integracions, en tot o en part, en altres ens instrumentals o en l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. En particular, i sens perjudici d’altres actuacions possibles, el Govern
de les Illes Balears ha de dur a terme operacions de reestructuració en els ens
instrumentals relacionats amb els àmbits funcionals següents:
a) Ens que exerceixen funcions en matèria d’investigació en totes les
àrees de la ciència en temes relacionats amb les Illes Balears, de foment de la
llengua catalana, d’estudi i difusió de les modalitats lingüístiques del català, de
formació lingüística i d’avaluació de coneixements de llengua catalana i altres
de relacionades.
b) Ens que exerceixen funcions en matèria d’impuls del desenvolupament
empresarial, de noves tecnologies, d’investigació i altres de relacionades.
c) Ens que exerceixen funcions en matèria de política de cooperació per
al desenvolupament, i d’emigració, promoció i foment de la projecció exterior
de les Illes Balears i la defensa dels seus interessos arreu del món, de la consolidació de les comunitats balears a l’exterior, dels drets i la protecció dels emigrants balears residents a l’exterior i dels retornats, i altres de relacionades.
d) Ens que exerceixen funcions en matèria de promoció de l’oferta turística, de promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destinació
turística sostenible i altres de relacionades.
Els ens resultants dels processos de reestructuració podran adoptar la
forma jurídica d’organismes públics, organismes de naturalesa privada de titularitat pública o consorcis, segons la naturalesa de les funcions que se’ls atri-

