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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES GOVERNCONSELLS INSULARS
Num. 15849
Resolució del conseller de Presidència de dia 1 d’agost de 2008
per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells
Insulars per al traspàs de funcions i serveis
En compliment del que estableix la disposició transitòria cinquena de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, el Ple de la Comissió Mixta de
Transferències Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis,
creada pel Decret 130/2007, de 19 d’octubre, ha aprovat, en la sessió de dia 1
d’agost de 2008, el seu Reglament de funcionament.
Atès el que preveu la disposició final del susdit Reglament, aquest tindrà
efectes a partir de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

28-08-2008
Article 3
Composició de la Comissió Mixta

1. La Comissió Mixta està integrada per divuit vocals, nou dels quals són
designats pel Govern de les Illes Balears i els altres nou pels consells insulars.
2. Els consells insulars designen els vocals que els representen en els termes següents: quatre pel Consell Insular de Mallorca, dos pel Consell Insular de
Menorca, dos pel Consell Insular d’Eivissa i un pel Consell Insular de
Formentera.
3. La designació dels vocals, que s’ha de dur a terme segons les regles de
funcionament i el règim jurídic de cada institució, ha d’incloure titulars i
suplents.
Article 4
Seu de la Comissió Mixta
Els òrgans de la Comissió Mixta tenen la seu a les dependències de la
Conselleria de Presidència, encara que poden fer les sessions en altres llocs del
territori de les Illes Balears, de conformitat amb el que preveu aquest
Reglament.
Capítol II
Organització

Per això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Ordenar la publicació del Reglament de funcionament de la Comissió
Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i
serveis, el text del qual s’insereix com a annex a aquesta Resolució.
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila
Palma, 1 d’agost de 2008
ANNEX
Reglament de funcionament de la Comissió Mixta de Transferències
Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis
D’acord amb les determinacions estatutàries contingudes en la disposició
transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (EAIB), per al
traspàs de funcions i serveis inherents a les competències atribuïdes com a pròpies dels consells insulars a què fa referència l’article 70 de la norma institucional autonòmica, s’havia de crear una comissió mixta de transferències Governconsells insulars.
En aquest context, aquest òrgan estatutari de composició paritària va ser
creat mitjançant l’aprovació del Decret 130/2007, de 19 d’octubre, de creació de
la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis,
que va fer la sessió constitutiva el 30 de novembre de 2007.
Atès que l’òrgan col·legiat esmentat, de conformitat amb el tenor de la
disposició transitòria cinquena de l’EAIB s’ha dotat del seu propi Reglament de
funcionament, el Ple de la susdita Comissió Mixta l’aprova, en la sessió de dia
1 d’agost de 2008, en els termes que figuren a continuació.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Naturalesa i funcions
En compliment del que estableix la disposició transitòria cinquena de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la Comissió Mixta de Transferències
Govern-Consells Insulars (en endavant Comissió Mixta) és l’òrgan col·legiat de
caràcter paritari, creat pel Decret 130/2007, de 19 d’octubre, per formalitzar el
traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències atribuïdes com
a pròpies als consells insulars a què fa referència l’article 70 del text estatutari.
Article 2
Règim jurídic
1. La Comissió Mixta s’ha d’ajustar en les seves actuacions, la composició i el funcionament al que determina aquest Reglament.
2. En tot el que no regula expressament aquest Reglament, s’ha d’aplicar
supletòriament el que disposa la legislació prevista per als òrgans col·legiats.

Article 5
Òrgans unipersonals i col·legiats
1. La Comissió Mixta, per al seu funcionament intern, i amb caràcter
necessari, s’estructura en els òrgans interns, unipersonals o col·legiats següents:
a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) El Ple.
d) Les seccions insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera.
2. Amb caràcter potestatiu, es poden crear altres unitats complementàries,
o grups de treballs, amb funcions d’estudi, informe i consulta en els assumptes
en què sigui competent la Comissió Mixta.
3. En tots els òrgans i unitats de la Comissió Mixta hi ha d’haver una
secretaria conjunta, exercida per sengles funcionaris del Govern de les Illes
Balears i del consell insular que pertoqui, que no en formen part però que hi participen amb veu i sense vot.
Capítol III
El president o presidenta
Article 6
Designació
1. La presidència de la Comissió Mixta correspon al membre de la
Comissió en representació del Govern de les Illes Balears que, amb rang de conseller, té la competència en matèria de traspàs de funcions i serveis als consells
insulars. Si aquesta persona no és membre de la Comissió Mixta, ha d’ocupar la
presidència un dels membres de la Comissió elegit per i entre els vocals que la
integren en representació del Govern de les Illes Balears.
2. La persona que exerceix la presidència de la Comissió Mixta presideix,
alhora, el Ple i les seccions insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera.
Article 7
Funcions
Són funcions del president o presidenta:
a) Exercir la representació de la Comissió Mixta i actuar com a portaveu
d’aquesta.
b) Acordar la convocatòria de les sessions del Ple i de les seccions insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, com també de les
altres unitats de la Comissió Mixta que es puguin crear i de les quals formi part.
c) Presidir les reunions de tots els òrgans i les unitats de les quals sigui
membre, fixar-ne l’ordre del dia, com també dirigir i moderar el desenvolupament dels debats.
d) Visar, conjuntament amb el vicepresident o vicepresidenta dels òrgans
o les unitats que correspongui, les actes i els certificats dels acords del Ple, de
les seccions insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, com
també de les altres unitats de les quals formi part.
e) Designar el vocal entre les persones que, en cada cas, integren els dife-
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rents òrgans i unitats de la Comissió Mixta en representació del Govern de les
Illes Balears, perquè el supleixi en cas d’absència, malaltia o qualsevol altre
impediment temporal.
f) Proposar al Ple i a les seccions insulars de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, com també als diferents òrgans i unitats de la
Comissió Mixta, el nomenament del secretari o secretària, titular i suplent, que,
en representació del Govern de les Illes Balears, ha de assistir a les reunions d’aquests òrgans i unitats.
g) Vetllar pel compliment d’aquest Reglament i resoldre els dubtes sobre
la seva interpretació.
h) Exercir les altres funcions inherents a la seva condició de president o
presidenta dels diferents òrgans i unitats de la Comissió Mixta.
Capítol IV
El vicepresident o vicepresidenta
Article 8
Designació
1. El vicepresident o vicepresidenta de la Comissió Mixta ha de ser un
dels membres que la integren en representació dels consells insulars. S’ha d’exercir per torn rotatori i durant un any. En primer lloc, l’ha d’ocupar un dels
vocals que formen part de la Comissió Mixta en representació del Consell
Insular de Mallorca elegit entre aquests vocals. A continuació, i de forma successiva, la vicepresidència recaurà en un dels representants del Consell Insular
de Menorca, del Consell Insular d’Eivissa i del Consell Insular de Formentera,
elegit, respectivament, per i entre els representants de cada un d’aquests consells.
2. El vicepresident o vicepresidenta de la Comissió Mixta ho serà, alhora,
del Ple.
Article 9
Funcions
Són funcions del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió Mixta:
a) Col·laborar amb el president o presidenta en l’exercici de les seves funcions.
b) Exercir les funcions que expressament li delegui o encomani el president o presidenta.
c) Visar, conjuntament amb el president o presidenta, les actes i els certificats dels acords del Ple.
d) Designar el vocal entre les persones que, en cada cas, integren el Ple en
representació dels consells insulars perquè el supleixi en el càrrec en cas d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal.
e) Proposar el nomenament del secretari o secretària, titular i suplent, que,
en representació dels consells insulars, ho serà també del Ple.
Capítol V
La Comissió Mixta en ple
Article 10
Composició
1. El Ple està constituït per tots els membres que formen part de la
Comissió Mixta.
2. La presidència i la vicepresidència del Ple s’ha de proveir de conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 8, respectivament, d’aquest
Reglament.
3. La secretaria és exercida conjuntament per sengles funcionaris del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars, que pertanyin al grup A1,
designats pel Ple sobre les propostes que formulin, respectivament, el president
o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta.
4. Els membres del Ple poden assistir a les sessions acompanyats d’un
assessor o assessora. Aquesta circumstància s’ha de comunicar a la secretaria de
la Comissió Mixta amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores a la realització de la reunió de què es tracti.
5. Correspon als membres del Ple:
a) Assistir a les reunions, participar en els debats i formular intervencions
en el torn obert de paraules.
b) Exercir el seu dret a vot i formular, si escau, vots particulars, com
també expressar-ne el sentit i els motius que els justifiquen.
c) Obtenir la informació necessària per al compliment de les funcions que
tenen assignades.
d) La resta de funcions que siguin inherents a la seva condició, com també
les que estableixi aquest Reglament.
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Article 11
Atribucions del Ple
1. Pel que fa al procediment de formalització de les propostes de traspassos de funcions i serveis inherents a les competències pròpies dels consell insulars, correspon al Ple:
a) Deliberar i acordar, si escau, la presa en consideració de les iniciatives
de traspàs de funcions i serveis que es presentin davant la Comissió Mixta.
b) Acordar la constitució de la ponència que ha de proposar un text articulat, preliminar o definitiu, segons pertoqui, per formalitzar el traspàs de funcions i serveis.
c) Deliberar i aprovar, si escau, la proposta de text articulat prevista en la
lletra anterior.
d) Ordenar que el text articulat esmentat en la lletra anterior es tramiti
davant les seccions insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
o davant les que, en cada cas, correspongui.
e) Deliberar i aprovar, si escau, la proposta formulada per la ponència de
text articulat definitiu, text que es convertirà, amb l’aprovació esmentada, en la
proposta de traspàs de funcions i serveis inherents a les competències pròpies
dels consells insulars en els àmbits de les matèries que corresponguin.
f) Ordenar la tramesa de la proposta de traspàs de funcions i serveis als
consells insulars afectats, perquè puguin pronunciar-s’hi.
g) Elevar la proposta esmentada, que s’haurà de circumscriure als consells
insulars que l’hagin acceptada, a la consideració del Consell de Govern perquè
aquest, mitjançant un decret, l’aprovi.
2. Pel que fa al funcionament ordinari de la Comissió Mixta, són atribucions del Ple:
a) Establir les línies generals d’actuació de la Comissió Mixta.
b) Elaborar i aprovar el Reglament de funcionament de la Comissió Mixta
i les seves modificacions.
c) Acordar la creació d’unitats d’estudi, informe i consulta en els assumptes de competència de la Comissió Mixta.
d) Designar els funcionaris que en representació del Govern de les Illes
Balears i dels consells insulars han d’exercir la secretaria conjunta del Ple.
e) Proposar al Govern de les Illes Balears i als consells insulars de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, segons pertoqui, l’adopció de
les mesures adequades de suport als treballs de la Comissió Mixta.
f) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera expressa a altres
òrgans de la Comissió Mixta.
Article 12
Règim de sessions
1. La Comissió Mixta en ple s’ha de reunir a Palma o a qualsevol lloc de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, segons ho decideixi el president o presidenta amb la consulta prèvia del vicepresident o vicepresidenta.
2. El Ple de la Comissió Mixta ha de dur a terme sessions ordinàries quan
ho requereixi el compliment de les funcions que té atribuïdes en virtut d’aquest
Reglament i, almenys, una cada quadrimestre.
3. La convocatòria ha d’acordar-la el president o presidenta, que ha de
fixar també l’ordre del dia, amb la consulta prèvia al vicepresident o vicepresidenta.
4. També es duran a terme sessions extraordinàries a iniciativa del president o presidenta, una vegada consultat el vicepresident o vicepresidenta, o a
sol·licitud d’una tercera part dels membres del Ple o dels representants d’almenys dos consells insulars.
Article 13
Règim de citacions
1. Correspon al secretari o secretària del Ple en representació del Govern
de les Illes Balears, d’acord amb el secretari o secretària en representació dels
consells insulars, per ordre del president o presidenta, efectuar la convocatòria i
la citació dels membres de la Comissió Mixta perquè concorrin a les sessions de
l’òrgan col·legiat. Entre la citació i la realització de la sessió corresponent han
d’haver transcorregut, almenys, set dies, excepte en els casos d’urgència, apreciats conjuntament pel president o presidenta i pel vicepresident o vicepresidenta, el termini dels quals es reduirà a quaranta-vuit hores.
2. La citació ha de contenir el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria, l’ordre del dia i la documentació sobre els assumptes
que hi figurin.
Article 14
Quòrum assistencial
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corresponguin.
1. En primera convocatòria, és exigible l’assistència de la majoria absoluta dels membres que integren la Comissió Mixta en representació del Govern de
les Illes Balears, incloent-hi el president o presidenta de l’òrgan col·legiat o qui
el substitueixi, i de la majoria absoluta dels vocals que formen part de la
Comissió Mixta en representació dels consells insulars.
2. En segona convocatòria, que s’ha de dur a terme una hora després, el
quòrum d’assistència necessària serà de la majoria absoluta dels membres de la
Comissió Mixta, incloent-hi el president o presidenta.
3. Per a la iniciació vàlida de la sessió del Ple, també hi haurà de concórrer el personal funcionari designat per exercir la secretaria conjunta de l’òrgan
col·legiat.
Article 15
Quòrum funcional
1. Els acords a què es refereixen les lletres a i b de l’apartat 1 de l’article
11 d’aquest Reglament s’entendran formalitzats amb el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres del Ple. Aquesta majoria s’haurà d’assolir també
amb el vot favorable d’un terç dels representants del Govern de les Illes Balears
i d’un terç dels representants dels consells insulars en aquest òrgan col·legiat.
2. Els acords l’objecte dels quals s’assenyala a la resta de les lletres de l’apartat 1 de l’article 11 d’aquest Reglament s’entendran formalitzats amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple. També s’haurà d’arribar
a aquesta majoria amb el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels representants
del Govern de les Illes Balears i de la majoria absoluta dels representants dels
consells insulars en aquest òrgan col·legiat.
3. No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, si el procediment de
traspàs de funcions i serveis se circumscriu únicament a un consell insular, el
acords l’objecte dels quals s’assenyala en les lletres e, f i g de l’apartat 1 de l’article 11, s’hauran d’assolir amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres del Ple, però en aquest cas s’haurà d’arribar a la majoria en qüestió amb l’únic requisit del vot afirmatiu de la majoria absoluta dels representants del consell insular de què es tracti.
4. Els acords l’objecte dels quals sigui el que assenyala l’apartat 2 de l’article esmentat han de ser adoptats amb el vot favorable de la majoria simple dels
membres del Ple.
Article 16
Documentació dels actes col·legials
1. Els secretaris o secretàries han d’estendre acta de les reunions de la
Comissió Mixta, autoritzades amb la seva signatura i visades pel president o
presidenta i pel vicepresident o vicepresidenta, i han d’expedir els certificats
dels acords que s’adoptin en el si de l’òrgan col·legiat.
2. Les actes han de contenir la llista dels assistents, l’ordre del dia i els
acords adoptats i s’ha de prescindir de les deliberacions, llevat que el president
o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta o qualsevol dels vocals sol·liciti
que s’hi inclogui alguna manifestació produïda en el curs de la reunió. Així
mateix, les actes han de contenir els vots contraris a l’acord aprovat i els motius
que els justifiquen, sempre que ho sol·liciti prèviament qualsevol membre del
Ple.
3. Les actes s’han d’estendre per quintuplicat, en interès de la representació del Govern de les Illes Balears i de cadascun dels consells insulars.

Article 19
Composició
1. Han de formar part de la ponència un total de deu vocals, elegits pel Ple
esmentat entre els seus membres, en els termes següents:
a) Cinc a proposta dels vocals que representen el Govern de les Illes
Balears en la Comissió Mixta.
b) Dos a proposta dels membres que integren la Comissió Mixta en representació del Consell Insular de Mallorca.
c) Un a proposta dels vocals que representen el Consell Insular de
Menorca en la Comissió Mixta.
d) Un a proposta dels membres que formen part de la Comissió Mixta en
representació del Consell Insular d’Eivissa.
e) El representant del Consell Insular de Formentera en el Ple de la
Comissió Mixta.
Article 20
Presidència i vicepresidència
Ha de presidir la ponència un dels membres d’aquesta elegit per i entre els
vocals que la integren en representació del Govern de les Illes Balears. N’ha
d’ocupar la vicepresidència un dels vocals que formen part de la ponència en
representació dels consells insulars, elegit per i entre aquests.
Article 21
Constitució
La ponència estarà vàlidament constituïda sempre que hi concorrin la meitat més un dels seus integrants, inclosos el president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta de la ponència.
Article 22
Adopció d’acords
Els acords de la ponència s’han d’adoptar amb el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres que la integren.
Article 23
Terminis per als treballs de la ponència
El president o presidenta i el vicepresident o vicepresident de la ponència
han d’establir, conjuntament, el termini límit per a la conclusió de treballs de les
ponències, que no pot ser superior a un mes, si bé aquest es pot ampliar, per
acord de la majoria absoluta dels membres de la ponència esmentada, per un
període igual.
Article 24
Secretaria de la Ponència
La secretaria conjunta del Ple assumirà també la Secretaria de la Ponència
i li donarà suport administratiu i tècnic.
Capítol VII
Les seccions insulars
Article 25
Nombre de seccions insulars
S’han de constituir quatre seccions insulars:

Article 17
Despatx dels assumptes i custòdia de documents
El secretari o secretària de la Comissió Mixta en representació del Govern
de les Illes Balears ha de custodiar la documentació del Ple i, amb la participació del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat en representació dels consells
insulars, ha d’atendre el funcionament intern de la Comissió Mixta, preparar el
despatx dels assumptes i rebre els escrits i la documentació que es generin en el
si de l’òrgan col·legiat o que remetin els seus membres.
Capítol VI
La ponència en el si del Ple
Article 18
Atribucions de la ponència
La ponència que s’ha de constituir en el si del Ple d’acord amb aquest
Reglament ha de formular les propostes de text articulat, preliminar o definitiu
segons pertoqui, per formalitzar el traspàs de funcions i serveis inherents a les
competències pròpies dels consells insulars en els àmbits de les matèries que

a) La Secció Insular de Mallorca.
b) La Secció Insular de Menorca.
c) La Secció Insular d’Eivissa.
d) La Secció Insular de Formentera.
Article 26
Atribucions de les seccions insulars
Les seccions insulars s’han de pronunciar específicament sobre els béns,
els drets i les obligacions de la Comunitat Autònoma que s’han de traspassar a
la respectiva illa, sobre el personal i els llocs de treball vacants adscrits als serveis i a les institucions objecte del traspàs, com també sobre la valoració del cost
efectiu d’aquest.
Article 27
Composició de cada secció insular
1. Totes les seccions insulars han d’estar formades per vuit membres, quatre en representació del Govern de les Illes Balears i els altres quatre del consell

BOIB

28-08-2008

Num. 120

7

insular que correspongui.
2. Integren cadascuna de les seccions insulars en representació del Govern
de les Illes Balears quatre dels vocals membres del Ple que han de ser elegits per
i entre ells, encara que un d’ells ha de ser, necessàriament, el president o presidenta de la Comissió Mixta.
3. Són membres de la Secció Insular de Mallorca els vocals que, en representació del Consell Insular de Mallorca, formen part també del Ple.
4. Formen part de la Secció Insular de Menorca, a més dels dos representants que, per designació del Consell Insular de Menorca, s’integren també en el
Ple, dos membres més que han de ser designats per aquesta institució insular
segons les seves regles de funcionament i règim jurídic.
5. Formen part de la Secció Insular d’Eivissa, a més dels dos representants
que, per designació del Consell Insular d’Eivissa, s’integren també en el Ple, dos
membres més que han de ser designats per aquesta institució insular segons les
seves regles de funcionament i règim jurídic.
6. Formen part de la Secció Insular de Formentera, a més del representant
que, per designació del Consell Insular de Formentera, s’integra també en el Ple,
tres membres més que han de ser designats per aquesta institució insular segons
les seves regles de funcionament i règim jurídic.
7. Els membres de les seccions insulars poden assistir a les sessions acompanyats d’un assessor o assessora. Aquesta circumstància ha de ser comunicada
a la secretaria de la secció insular corresponent amb una antelació de vint-i-quatre hores a la realització de la reunió de què es tracti.
8. Corresponen als membres de les seccions insulars els drets que assenyalen les lletres a, c i d de l’apartat 5 de l’article 10, a més del dret que s’inclogui en les actes de les reunions qualsevol de les manifestacions que facin en el
transcurs d’aquestes reunions. Només s’atribueix la facultat de pronunciar-se
expressament sobre la conformitat o no a un acord al president o presidenta i al
vicepresident o vicepresidenta de cada secció insular.
Article 28
Presidència de les seccions insulars
La presidència de les seccions insulars correspon a qui exerceixi la del Ple
de la Comissió Mixta o, per delegació, a un dels membres designats en representació del Govern.
Article 29
Vicepresidència de les seccions insulars
Exerceix la vicepresidència de cada secció insular el president o presidenta del consell insular que correspongui, sempre que sigui membre de la secció insular esmentada. Si el president o presidenta del consell insular de què es
tracti no és membre de la secció insular corresponent, exercirà la vicepresidència de cada secció qui en formi part i sigui també membre del Ple. Si hi ha diversos membres de la secció insular que, al seu torn, són membres del Ple, el vicepresident o vicepresidenta de la secció ha de ser elegit per i entre aquests.
Article 30
Secretaria de les seccions insulars
Sengles funcionaris del Govern de les Illes Balears i del consell insular
que correspongui han d’exercir la secretaria conjunta en cada secció insular,
designats per aquesta sobre les propostes que formulin, respectivament, el president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta de la secció, respectivament.
Article 31
Règim de sessions
1. Les seccions insulars es poden reunir a Palma o a qualsevol lloc de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, segons el que pertoqui d’acord amb l’àmbit territorial de cada secció insular.
2. Les seccions insulars han de dur a terme sessions ordinàries quan ho
requereixi el compliment de les funcions que tenen atribuïdes en virtut d’aquest
Reglament i, almenys, tres l’any.
3. La convocatòria ha d’acordar-la el president o presidenta de la secció,
de conformitat amb el vicepresident o vicepresidenta.
4. També s’han de dur a terme sessions extraordinàries a iniciativa del president o presidenta o del vicepresident o vicepresidenta, amb la finalitat que es
discuteixi un assumpte específic que afecti la competència de la secció insular
corresponent.

Article 32
Règim de citacions
1. Correspon al secretari o secretària de cadascuna de les seccions insulars
en representació del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el secretari o
secretària en representació dels consells insulars, per ordre del president o presidenta, efectuar la convocatòria i citació dels membres d’aquests òrgans de la
Comissió Mixta perquè concorrin a les sessions. Entre la citació i la realització
de la sessió corresponent han d’haver transcorregut, almenys, cinc dies, excepte en els casos d’urgència, apreciats conjuntament pel president o presidenta i
pel vicepresident o vicepresidenta de cada secció insular, el termini dels quals
es reduirà a vint-i-quatre hores.
2. La citació ha de contenir el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria, l’ordre del dia i la documentació sobre els assumptes
que hi figuren.
Article 33
Quòrum assistencial
Per considerar la sessió vàlidament constituïda, en el si de cada secció
insular, es requereix únicament l’assistència del president o presidenta i del
vicepresident o vicepresidenta i la presència dels membres de la secretaria conjunta.
Article 34
Quòrum funcional
Els acords en el si de les seccions insulars s’entendran assolits amb la
manifestació expressa de conformitat del president o presidenta i del vicepresident o vicepresidenta.
Article 35
Documentació dels actes col·legials
1. Els secretaris han d’estendre acta de les reunions de les seccions insulars, autoritzada amb les seves signatures i visades pel president o presidenta i
pel vicepresident o vicepresidenta, i han d’expedir els certificats dels acords que
s’adoptin en el si de l’òrgan col·legiat.
2. Les actes han de contenir la llista dels assistents i l’ordre del dia els
acords adoptats i s’ha de prescindir de les deliberacions, llevat que el president
o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta o qualsevol dels vocals sol·liciti
que s’hi inclogui alguna manifestació produïda en el curs de la reunió.
3. Les actes s’han d’estendre per duplicat, en interès de la representació
del Govern de les Illes Balears i del consell insular que correspongui.
Article 36
Despatx dels assumptes i custòdia de documents
El secretari o secretària de cadascuna de les seccions insulars en representació del Govern de les Illes Balears ha de custodiar la documentació de l’òrgan col·legiat en qüestió i, amb la participació del secretari o secretària de les
seccions en representació dels consells insulars, ha d’atendre el funcionament
intern de la secció insular corresponent, preparar el despatx dels assumptes i
rebre els escrits i la documentació que es generin en el si de l’òrgan col·legiat o
que remetin els seus membres.
Capítol VIII
Altres unitats internes de la Comissió Mixta
Article 37
Creació
1. Correspon al Ple establir, amb caràcter potestatiu, unitats amb funcions
d’estudi, informe o consulta en els assumptes de competència de la Comissió
Mixta.
2. La composició de les unitats esmentades i les seves comeses específiques s’han d’establir en el mateix acord de creació.
Capítol IX
Procediment per al traspàs de funcions i serveis
Article 38
Presentació d’iniciatives davant la Comissió Mixta
1. La presentació d’iniciatives davant la Comissió Mixta per al traspàs de
funcions i serveis correspon al Govern de les Illes Balears, als consells insulars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i als membres de la Comissió Mixta
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d’acord amb el que preveu l’apartat segon d’aquest article.

o rebutjar.

2. Les iniciatives que presentin els membres de la Comissió Mixta han
d’anar signades, com a mínim, per un terç dels membres de l’òrgan col·legiat,
sempre que aquests hi estiguin integrats en representació de, com a mínim, dues
de les institucions que formen part de la Comissió Mixta esmentada.

Article 46
Trasllat del text articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis a les
seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Article 39
Contingut mínim de les iniciatives
Les iniciatives presentades davant la Comissió Mixta, que no s’han de formular necessàriament en forma de text articulat, han d’anar acompanyades dels
antecedents necessaris perquè aquesta s’hi pugui pronunciar i, en tot cas, han de
tenir, almenys, el contingut següent:
a) Referència dels preceptes estatutaris en què s’empara el traspàs de funcions i serveis.
b) Definició de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies dels consells insulars que han d’assumir els consells i identificació dels serveis i les institucions que se’ls han de traspassar en les matèries i submatèries
de les competències a què es refereix l’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears i que siguin objecte de la iniciativa.
c) Determinació de les funcions i els serveis que, si escau, i en els àmbits
materials no exclusius de les competències pròpies dels consells insulars que
afecten el traspàs, es reserva la Comunitat Autònoma.
d) Definició de les funcions i els serveis en què hauran de concórrer
l’Administració de la Comunitat Autònoma i els consells insulars per a la coordinació necessària entre les institucions en l’exercici de cadascuna de les seves
competències pròpies.
Article 40
Comunicació de la iniciativa als membres de la Comissió Mixta
Un cop presentada una iniciativa davant la Comissió Mixta, el president o
presidenta de l’òrgan col·legiat ha d’ordenar que se’n doni trasllat als membres
que la integren.
Article 41
Obertura d’un període d’al·legacions
Els membres que formen part de la Comissió Mixta disposen d’un termini de quinze dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la iniciativa,
per presentar-hi al·legacions, mitjançant un escrit que s’ha d’adreçar al president
o presidenta de l’òrgan col·legiat.
Article 42
Comunicació de les al·legacions presentades a la resta de membres de
la Comissió Mixta
Un cop conclòs el període d’al·legacions, el president o presidenta de la
Comissió Mixta ha de trametre a tots els membres de l’òrgan col·legiat les
al·legacions que s’hagin formulat.
Article 43
Convocatòria del Ple per a la presa en consideració de la iniciativa
presentada
Un cop transcorreguts tres dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de les al·legacions pels membres de la Comissió Mixta, el president o presidenta de l’òrgan col·legiat, en un termini màxim de cinc dies, n’ha de convocar
el Ple perquè aquest, amb el debat previ corresponent, prengui o no en consideració la iniciativa de què es tracti. En cas afirmatiu, s’ha de formar, en el si del
Ple de la Comissió Mixta, una ponència perquè, atesa la iniciativa presentada,
proposi un text articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis inherents a
les competències pròpies dels consells insulars en els àmbits de les matèries que
corresponguin.

Si el Ple aprova la proposta de text articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis, ha d’ordenar, en la mateixa sessió, que aquest es tramiti davant
les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, o davant les
que correspongui en cada cas, per la qual cosa el president o presidenta de la
Comissió Mixta n’ha de donar trasllat a les seccions esmentades en un termini
màxim de cinc dies.
Article 47
Treballs de les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera
Atès el text articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis aprovat pel
Ple de la Comissió Mixta, les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, o les que pertoqui en cada cas, han de pronunciar-se sobre els
aspectes següents:
a) Béns, drets i obligacions de la Comunitat Autònoma que s’han de traspassar.
b) Personal i llocs de treball vacants adscrits als serveis i a les institucions
que s’han de transferir.
c) Valoració del cost efectiu del traspàs.
Article 48
Termini perquè es pronunciïn les seccions insulars
Les seccions insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, o les
que corresponguin en cada cas, disposen d’un termini màxim d’un mes per prendre l’acord esmentat en l’article anterior, si bé aquest es pot ampliar, de comú
acord entre les institucions que les integren, per un període igual.
Article 49
Tramitació dels acords de les seccions insulars
Un cop que les seccions insulars corresponents hagin pres els acords, o si
no s’han assolit en el termini que estableix l’article anterior, es pot continuar la
tramitació del procediment, per la qual cosa, s’han de remetre totes les actuacions realitzades, en un termini màxim de cinc dies, al president o presidenta de
la Comissió Mixta.
Article 50
Represa del treball en ponència
El president o presidenta de la Comissió Mixta, una vegada acabat el termini de què disposen les seccions insulars per formalitzar els acords en els
àmbits de les seves respectives competències i rebudes les actuacions realitzades, ha d’acordar que la ponència constituïda en el si del Ple reprengui el treball
per a la redacció de la proposta de text articulat definitiu de traspàs de funcions
i serveis.
Article 51
Redacció de la proposta de text articulat definitiu de traspàs de funcions i serveis
1. Atès el text articulat de proposta de traspàs de funcions i serveis i, si
escau, atesos els acords adoptats per les seccions insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, o per les que correspongui en cada cas, la ponència reprendrà el treball perquè, en aquest moment del procediment, proposi un text articulat definitiu de traspàs de funcions i serveis inherents a les competències pròpies
dels consells insulars en els àmbits de les matèries que corresponguin.

L’esborrany, elaborat per la ponència ha de contenir, en forma articulada,
les especificacions que assenyala l’article 39.

2. Aquest text articulat definitiu haurà d’integrar, necessàriament, els pronunciaments aprovats pel Ple de la Comissió Mixta incorporats al text articulat
preliminar i els acords assolits en el si de les seccions insulars afectades. Només
en el cas que no hagi estat possible l’adopció d’acords en una o diverses seccions insulars, la ponència estarà facultada per determinar, per si mateixa, en els
casos que correspongui, els aspectes a què fa referència l’article 47 i incorporarlos al text definitiu.

Article 45
Pronunciament del Ple de la Comissió Mixta sobre la proposta de text
articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis

Article 52
Contingut mínim de la proposta de text articulat definitiu de traspàs
de funcions i serveis

El president o presidenta de la Comissió Mixta ha de sotmetre la proposta de text articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis elaborat en el si de
la ponència a la consideració del Ple de l’òrgan col·legiat, el qual, en un termini màxim de quinze dies i en la sessió convocada a aquest efecte, l’ha d’aprovar

La proposta, que ha de tenir forma articulada, ha de contenir les especificacions següents:

Article 44
Contingut mínim de la proposta de text articulat preliminar de traspàs de funcions i serveis

a) Referència dels preceptes estatutaris en què s’empara el traspàs de fun-
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cions i serveis.
b) Definició de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies dels consells insulars que han d’assumir els consells insulars i identificació
dels serveis i les institucions que se’ls han de traspassar en les matèries i submatèries de les competències a què es refereix l’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i que siguin objecte de la iniciativa.
c) Determinació de les funcions i els serveis que, si escau, i en els àmbits
materials no exclusius de les competències pròpies dels consells insulars que
afecten el traspàs, es reserva la Comunitat Autònoma.
d) Definició de les funcions i els serveis en què hauran de concórrer
l’Administració de la Comunitat Autònoma i els consells insulars per a la necessària coordinació entre les institucions en l’exercici de cadascuna de les seves
competències pròpies.
e) Béns, drets i obligacions de la Comunitat Autònoma que s’han de traspassar.
f) Personal i llocs de treball vacants adscrits al serveis i institucions que
s’han de transferir.
g) Valoració del cost efectiu del traspàs.
h) Data d’efectivitat del traspàs.
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Disposició transitòria
Mentre no es constitueixin altres unitats internes col·legiades amb funcions d’estudi, informe i consulta en els assumptes de la Comissió Mixta, exercirà aquestes funcions la ponència tècnica constituïda per l’Acord de dia 30 de
novembre de 2007 del Ple de la Comissió Mixta de Transferències GovernConsells Insulars.
Disposició final
Aquest Reglament té efecte a partir de l’endemà d’haver estat publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El president de la Comissió Mixta
en funcions
Albert Moragues Gomila
Conseller de Presidència
Palma, 1 d’agost de 2008

Article 53
Pronunciament del Ple de la Comissió Mixta sobre el text articulat
definitiu de proposta de traspàs de funcions i serveis
El president o presidenta ha de sotmetre el text articulat definitiu de traspàs de funcions i serveis elaborat en el si de la ponència a la consideració del
Ple de la Comissió Mixta, el qual, en un termini màxim de quinze dies i en la
sessió convocada a aquest efecte, l’ha d’aprovar o rebutjar. Si l’aprova, el text
articulat definitiu esmentat passarà a ser la proposta de traspàs de funcions i serveis inherents a les competències pròpies dels consells insulars en els àmbits de
les matèries que corresponguin.
Article 54
Acceptació dels consells insulars de la proposta de traspàs de funcions
i serveis en tramitació
1. La proposta de traspàs de funcions i serveis, en un termini màxim de
cinc dies comptadors des que el Ple de la Comissió Mixta l’hagi aprovada, ha
de ser tramesa als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
o als que pertoqui en cada cas, perquè puguin pronunciar-s’hi.
2. El consell insular de què es tracti disposarà d’un termini de quaranta
dies perquè, mitjançant acord dels seus òrgans competents, pugui pronunciar-se
sobre l’acceptació o el rebuig de la proposta de traspàs de funcions i serveis en
tramitació. Si l’acord no s’adopta en el termini esmentat, la proposta esmentada
s’entendrà acceptada.
3. Si una proposta de traspàs de funcions i serveis en una determinada
matèria és rebutjada per un o més consells insulars, aquest o aquestes institucions no podran presentar iniciatives per al susdit traspàs dins el mateix exercici pressupostari.
Article 55
Formulació de la proposta de traspàs de funcions i serveis al Govern
de les Illes Balears

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 15842
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 25 d’agost de
2008 per la qual es concedeixen subvencions per dur a terme
actuacions que tenguin incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears
Antecedents
El dia 15 de maig de 2008 es va publicar al BOIB número 66 la Resolució
de la consellera d’Educació i Cultura de 5 de maig de 2008, per la qual es convoquen subvencions per dur a terme actuacions que tenguin incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears.
Amb fonament en la proposta de resolució definitiva de concessió i denegació de les subvencions de la directora general d’Universitat que es va publicar dia 13 d’agost de 2008 a la pàgina web (http://piu.caib.es) i al tauler d’anuncis de la Direcció General d’Universitat (C/ d’Alfons el Magnànim, 29,1r)
Una vegada transcorregut el termini de vuit dies hàbils que estableix l’apartat 16.3 de la convocatòria sense que cap dels beneficiaris proposats hagi
renunciat a l’ajuda, correspon a la consellera d’Educació i Cultura resoldre
motivadament el procediment.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Concedir, a les entitats beneficiàries que figuren a l’Annex I, els ajuts
per dur a terme actuacions que tenguin incidència i repercussió en la dinamització per la vida universitària de les Illes Balears.
2. Denegar l’ajut a les entitats sol·licitants incloses a l’Annex II.

Un cop conclosos els tràmits que assenyala l’article anterior, el Ple de la
Comissió Mixta ha d’elevar a la consideració del Govern de les Illes Balears, en
un termini màxim de deu dies, la proposta de traspàs de funcions i serveis, que
s’ha de circumscriure únicament als consells insulars que l’hagin acceptada. El
Govern de les Illes Balears, mitjançant un decret, ha d’incorporar la proposta
esmentada a l’ordenament jurídic.
Disposicions addicionals
Primera
Iniciativa per modificar el Reglament
La presentació d’iniciatives davant la Comissió Mixta per modificar
aquest Reglament correspon a les institucions que la integren i als membres d’aquesta Comissió en els termes a què es refereix l’article 38.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les IIles Balears
Contra aquesta Resolució- que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de la
Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de les jurisdicció contenciosa administrativa.

Segona
Indemnitzacions
Palma, 25 d’agost de 2008
Els membres representants del Govern de les Illes Balears i dels consells
insulars en tots els òrgans i les unitats col·legiades de la Comissió Mixta, com
també el secretari o secretària d’aquests, han de percebre les indemnitzacions
per assistència i, si cal les dietes i el rescabalament de les despeses de viatge i
d’allotjament que corresponguin en els termes que fixi la legislació aplicable a
cadascuna de les institucions els membres de la qual integren l’òrgan col·legiat.

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

