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a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que permeten
la realització d'operacions de trànsit portuari i presten serveis a les activitats pesqueres, esportives o nauticorecreatives, sempre que no siguin declarats d'interès
general de l'Estat.
c)Els ports amb qualificació d'interès general quan l'Estat no se'n reservi
la gestió i es produeixi l'adscripció de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com els que determini l'Estat per qualsevol
forma jurídica.
d)En qualsevol cas, els ports i les instal·lacions delimitats als plànols que
acompanyen el Reial decret 450/1985, de 20 de febrer, de traspàs de funcions i
serveis de l'Estat en matèria de ports a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els plànols i les actes d'adscripció posteriors.
2. Aquesta Llei també és aplicable a l'ordenació i a la gestió dels serveis
portuaris que es prestin en aigües, infraestructures i instal·lacions adscrites a
l'Administració de la Comunitat Autònoma que no estiguin incloses expressament en la declaració de ports d'interès general.
3. Estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei els ports i les instal·lacions marítimes la competència exclusiva dels quals correspon a l'Estat'.
b)Respecte de l'article 4, s'entén que amb la modificació proposada per a
l'article 3 es consideren resoltes les discrepàncies manifestades amb relació a
aquest precepte.
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Normes d'organització i funcionament de la Comissió Bilateral
de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat Comunitat Autònoma de les Illes Balears va ser creada a Madrid el 10 de gener
de 1989, i l'Acta constitutiva establí les normes de funcionament d'aquesta
Comissió Bilateral de Cooperació.
Tres elements propicien l'actualització d'aquestes normes de funcionament. En primer lloc, l'experiència de funcionament de les comissions bilaterals
de cooperació que s'han anat creant des de finals dels anys 80. En segon lloc, el
fet que a partir de 1999, amb la modificació de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquests instruments de col·laboració han passat a tenir un reconeixement legal, tal com
resulta de l'article 5.2 d'aquesta Llei. I, en tercer lloc, el fet que a partir de 2000,
amb la modificació de l'article 33 de la Llei orgànica del Tribunal
Constitucional, s'ha dotat aquestes comissions d'una nova funció, en permetre
que puguin adoptar acords de resolució de discrepàncies que evitin la interposició de recursos d'inconstitucionalitat.
Por tot això, la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General
de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears acorda aprovar aquestes
normes de funcionament.
I. Caràcter i funcions de la Comissió

c)Respecte de l'article 5, el Govern de les Illes Balears ha d'instar que es
modifiqui aquest precepte per tal de donar-hi la redacció següent:
'Integren el domini públic portuari, de titularitat de la Comunitat
Autònoma, les superfícies de terra, les obres i les instal·lacions que la conselleria competent afecti a usos o serveis portuaris, així com les obres i les
instal·lacions realitzades sobre el domini públic maritimoterrestre adscrit per a
finalitats portuàries'.
d)En relació amb l'article 7, ambdues parts consideren que l'autorització
d'ús de domini públic portuari a òrgans de l'administració autonòmica o a altres
administracions públiques i a entitats sense ànim de lucre, sense límit de temps
i per a finalitats d'interès general o d'interès social, respectivament, regulada en
els apartats 3 i 4 de l'article 7, s'ha d'entendre referida només als béns de domini públic portuari constituïts per les superfícies de terra i les obres i les
instal·lacions que la conselleria competent del Govern de les Illes Balears afecti a usos i serveis portuaris i no als béns de domini públic maritimoterrestre adscrits a la Comunitat Autònoma per a finalitats portuàries, ni a les obres i les instal·lacions realitzades sobre aquest domini, per als quals l'autorització estarà
subjecta al termini i a les condicions dels articles 49 i 50 de la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de costes.
Així mateix, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a
incorporar aquesta interpretació en el futur desplegament reglamentari de la Llei
10/2005.
e)Respecte de l'article 11, el Govern de les Illes Balears ha d'instar que es
modifiqui aquest precepte per tal d'afegir-hi un apartat 4 amb la redacció
següent:
'4. Les modificacions del Pla director necessiten l'informe del ministeri
amb competències en matèria de costes.'

1.La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les funcions pròpies dels òrgans multilaterals de col·laboració i de la Comissió Mixta de
Transferències, es concep com un instrument de diàleg i concertació, de caràcter general, entre ambdues administracions.
2.A aquests efectes, la Comissió Bilateral de Cooperació Administració
General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears té les funcions
següents:
a.Examinar, debatre i assolir acords sobre iniciatives i assumptes que, pel
seu plantejament plurisectorial o per la seva especificitat per a les Illes Balears,
no tenguin una instància multilateral per tractar-los.
b.Impulsar i concretar, des del punt de vista bilateral, els instruments de
col·laboració que permetin realitzar iniciatives conjuntes d'interès mutu.
c.Analitzar els traspassos de funcions i serveis a la Comunitat Autònoma,
bé per proposar solucions als problemes plantejats en els ja acordats, bé per establir la prioritat i el calendari de negociació de nous traspassos.
d.Servir de curs d'actuacions de caràcter preventiu que evitin la formalització de controvèrsies competencials.
e.Examinar i acordar les actuacions que permetin resoldre per la via extraprocessal els conflictes positius de competència i els recursos d'inconstitucionalitat.
f.Analitzar les normes amb rang de llei, estatals o autonòmiques, en relació amb les quals se suscitin qüestions susceptibles de donar lloc a plantejar un
recurs d'inconstitucionalitat, a fi d'arribar a un acord que eviti d'interposar-lo,
segons l'article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal
Constitucional, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener.
3.En cap cas els acords adoptats com a conseqüència de l'exercici de les
funcions assenyalades poden suposar la renúncia a l'exercici de les competències pròpies de les administracions respectives.
II.Composició de la Comissió

2.º El ministre d'Administracions Públiques ha de comunicar aquest
Acord a la presidenta de Tribunal Constitucional.
3.º Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

1.La composició de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració
General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears és variable, depenent dels assumptes que s'hi hagin de tractar. En qualsevol cas, són membres
permanents de la Comissió:
Per part de l'Administració General de l'Estat:

Madrid, 24 de novembre de 2005

La secretària d'Estat de
Cooperació Territorial,
Ana Leiva Díez

La consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports,
Margarita Isabel Cabrer González

—o—

-- el ministre d'Administracions Públiques, que exerceix la Presidència de
la Comissió;
-- el secretari de lestat de Cooperació Territorial;
-- el delegat del Govern a les Illes Balears;
-- el director general de Cooperació Autonòmica del Ministeri
d'Administracions Públiques;
-- un funcionari o un càrrec públic del Ministeri d'Administracions
Públiques, que actua com a secretari.
Per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
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-- la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals del Govern de
les Illes Balears, que exerceix la Vicepresidència de la Comissió;
-- el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, que exerceix la
Vicepresidència quan el vicepresident li delegui la seva representació;
-- la directora de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma;
-- el director general de Relacions amb el Parlament i de Coordinació
Normativa;
-- un funcionari o un alt càrrec de la Conselleria de Relacions
Institucionals, que actua com a secretari.
Tant el president com el vicepresident poden delegar la seva representació
en la persona que decideixin, amb rang —almenys— de director general o equivalent.
Qualsevol de les administracions pot modificar els seus membres permanents, cosa que ha de comunicar a l'altra.
Poden assistir a les reunions de la Comissió Bilateral de Cooperació
Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears les
autoritats i els funcionaris de l'Administració General de l'Estat o de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que siguin designats per cada una de
les administracions segons els temes que s'hi hagin de tractar.

5

analitzar i estudiar les discrepàncies sobre el contingut de les normes a les quals
es refereix aquest apartat IV i a fi d'evitar el recurs d'inconstitucionalitat previst
en l'article 33 de la Llei orgànica 2/1979. Quan els resultats de les anàlisis efectuades pel grup de treball constatin la falta d'acord sobre la possibilitat de resoldre les discrepàncies sobre la norma en qüestió, no és necessari que es reuneixi
la Comissió per donar per acabat aquest procediment, sinó que n'hi ha prou amb
un acord del grup de treball que constati la impossibilitat de convenir una proposta conjunta que permeti una solució satisfactòria per a ambdues parts.
La Presidència d'aquest grup de treball correspon al director general de
Desenvolupament Autonòmic i el vicepresident és el responsable —amb rang,
almenys, de director general— designat per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
V.Altres òrgans dependents de la Comissió
1.La Comissió pot acordar la creació d'òrgans que en depenguin amb la
denominació, la composició, l'organització, les funcions i la duració que en cada
cas especifiqui l'acord de creació.
2.La Presidència d'aquests òrgans pot exercir-la indistintament un representant de l'Administració General de l'Estat o de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears amb rang, almenys, de director general.

III.Funcionament general de la Comissió
VI.Publicació oficial
1.La Comissió ha d'actuar sempre amb la màxima flexibilitat operativa i
funcional.
2.Las sessions de la Comissió, amb la periodicitat que s'acordi, es poden
dur a terme tant a la seu del Ministeri d'Administracions Públiques com a la de
la conselleria corresponent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o en
qualsevol altre lloc per acord mutu.
3.La convocatòria de la sessió pot ser sol·licitada per qualsevol de les
administracions. Correspon al president i s'ha de notificar amb una antelació
mínima de 48 hores, excepte en els casos d'urgència apreciats lliurement pel
convocant; en aquest cas s'ha de fer amb una antelació mínima de 24 hores.
4.L'ordre del dia de les sessions de la Comissió s'ha d'elaborar de comú
acord per ambdues administracions.
5.La Comissió ha d'adoptar les seves decisions de comú acord.
Aquests acords es poden publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. En qualsevol cas, és obligatori publicar-los
en el supòsit previst en l'article 33 de la Llei orgànica 2/1979.
6.Sempre que ho sol·liciti qualsevol de les administracions, s'ha de lestendre l'acta de la sessió corresponent de la Comissió, que ha de recollir succintament la relació dels assumptes tractats, les actituds mantengudes sobre els
assumptes i els acords adoptats, si n'hi ha hagut.
7.La Secretaria de la Comissió és conjunta i l'han d'exercir un funcionari
o un càrrec públic de l'Administració General de l'Estat i un altre de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats per cada una de les administracions respectivament, de la qual cosa n'han d'assabentar el Ple de la
Comissió.
Corresponen a la Secretaria conjunta les funcions següents:
-- Preparar les reunions de la Comissió.
-- Elaborar i distribuir la documentació necessària per tractar sobre els
assumptes.
-- Documentar el desenvolupament i els resultats de les sessions.
El secretari designat per l'Administració General de l'Estat ha de custodiar
la documentació i atendre el funcionament intern de la Comissió.
IV.Funcionament de la Comissió en el supòsit previst en l'article 33 de la
Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacció
donada per la llei orgànica 1/2000, de 7 de gener.
1.Quan una de les administracions consideri que hi ha motius fonamentats
per interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra lleis, disposicions o actes
amb força de llei, pot instar la convocatòria de la reunió de la Comissió per
adoptar l'acord corresponent d'inici de les negociacions, abans que es compleixin tres mesos des de la publicació de la norma, a efectes que la Comissió consideri l'aplicació de l'article 33 de la Llei orgànica 2/1979.
2.Segons el punt anterior, al si de la Comissió es pot adoptar l'acord d'iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies.
El ministre d'Administracions Públiques o el vicepresident de la Comissió
ha d'assabentar d'aquest acord el president del Tribunal Constitucional dins el
termini dels tres mesos següents a la publicació de la Llei sotmesa a coneixement de la Comissió, als efectes d'ampliar el termini interposició del recurs d'inconstitucionalitat, en els termes prevists en la Llei orgànica 2/1979. Així mateix,
s'ha de disposar que es publiqui en els diaris oficials respectius.
3.Mitjançant un acord de la Comissió es pot crear un grup de treball per

Aquest acord s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Com a prova de conformitat amb el que s'ha exposat, signen aquestes normes de funcionament en dos exemplars.
Madrid, 24 de novembre de 2005
La secretària d'estat de
Cooperació Territorial,
Ana Leiva Díez

La consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports,
Margarita Isabel Cabrer González
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CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 21767
Resolució del director general de Patrimoni d'adscripció al
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca
de l'immoble propietat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears denominat Son Perxana, ubicat al carrer de Francesc
Sansó, 7, a Vilafranca de Bonany.
Antecedents de fet
1.L'escriptura de donació a favor de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de l'immoble denominat Son Perxana, ubicat al carrer de Francesc
Sansó, 7, a Vilafranca de Bonany, de 9 de novembre de 1984, amb el número de
protocol 506 de la notària Catalina Nadal Reus.
2.El Decret 92/1992, de 30 de desembre de 1992 (publicat al BOIB número 5 de 12 de gener de 1993), amb què la comunitat autònoma de les Illes
Balears accepta la donació per part de l'Associació de la Tercera Edat de
Vilafranca de Bonany d'aquest immoble.
3.L'escriptura de la resta de la finca i donació a favor de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'immoble esmentat de 26 d'abril de 1993 amb el
número de protocol 1.087 del notari Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés, amb la
càrrega de construir al solar una residència de la tercera edat per a ús de la
mateixa associació donant, en un termini de tres anys.
4.L'escrit del president de l'Associació de la Tercera Edat de Vilafranca de
Bonany de 16 de febrer de 1998, amb què se sol·licitava la formalització de l'escriptura de revocació de la donació i reversió de la propietat dels terrenys a favor
de l'Associació, atès que no s'ha complit el termini de tres anys en la construcció de la residència de la tercera edat.
5.El Decret 56/1998, de 29 de maig (publicat al BOIB número 75 de 9 de
juny de 1998), de revocació de la donació i reversió d'aquest immoble a favor

