Quadre de transferències i/o delegació de competències i traspassos de
funcions i serveis als consells insulars
I. Lleis d’atribució de competències1
 Llei 9/1990, de 27 de juny, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’urbanisme i habitabilitat.2 (BOCAIB núm. 90, de 24 de juliol)
 Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de règim local. (BOCAIB núm. 155, de 23 de desembre)
 Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’informació turística. (BOCAIB núm. 155, de 23 de
desembre)
 Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i assistència social. (BOCAIB núm. 159
ext., de 31 de desembre)
 Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’inspecció tècnica de vehicles. (BOCAIB núm. 159 , de
31 de desembre)
 Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural,
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports.3 (BOCAIB
núm. 159 , de 29 de desembre)
 Llei 8/1995, de dia 30 de març, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions.4 (BOCAIB núm. 50, de 22 d’abril)
1

Disposicions legals anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
2
Afectada per la Llei 15/1990, de 29 de novembre, d’addició d’una disposició addicional a la Llei
9/1990, de 20 de juny (BOCAIB núm. 5, de 10 de gener de 1991); pel punt 2 de la disposició
derogatòria de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de
novembre), i per la disposició addicional quarta de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears (BOIB núm. 133, de 21
de setembre).
3
Afectada pel que preveu el punt 2 de la disposició derogatòria de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre).
4 Afectada per la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives

(BOCAIB núm. 166, de 31 de desembre); per la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures
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 Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació
turística.5 (BOCAIB núm. 158, de 21 de desembre)
 Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors. (BOCAIB
núm. 157 ext., de 20 de desembre)
 Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transport per
carretera. (BOCAIB núm. 166, de 31 de desembre)
 Llei 7/1999, de 8 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars
de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives. (BOIB núm. 49, de 20 d’abril)
 Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars
de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia,
pesca i artesania. (BOIB núm. 51, de 24 d’abril)
 Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’ordenació del territori. (BOIB núm. 32, de 15 de març)
 Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social. (BOIB núm. 135, de
10 de novembre)
 Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de carreteres i camins. (BOIB núm. 153, de 22 de
desembre)
 Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells
de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure. (BOIB
núm. 184, de 23 de desembre)
II. Traspassos de funcions i serveis en matèries de competències pròpies
dels consells insulars i acords complementaris6
 Decret 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la
tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques (BOCAIB núm. 162, de 30 de
desembre); per la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de
novembre); per la Llei 9/2000, de 27 d’octubre, de modificació de la Llei 12/1999, de 23 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques (BOIB núm. 134, de 2 de
novembre); per la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública (BOIB núm. 186, de 30 de desembre), i per la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 28 d’octubre).
5

Afectada pel que preveu el punt 2 de la disposició derogatòria de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre).
6
Posteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.
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 Llei 9/2000, de 27 d’octubre, de modificació de la Llei 12/1999, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i
econòmiques (BOIB núm. 134, de 2 de novembre); per la Llei 8/2004, de 23
de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública
(BOIB núm. 186, de 30 de desembre), i per la Llei 16/2006, de 17 d’octubre,
de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears
(BOIB núm. 152, de 28 d’octubre). 5. Afectada pel que preveu el punt 2 de
la disposició derogatòria de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars (BOIB núm. 134, de 2 de novembre). 6. Posteriors a l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.
 Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’artesania i de
foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les
empreses artesanes. (BOIB núm. 95, de 24 de juny)
 Decret 94/2010, de 30 de juliol, sobre el traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’activitats
catalogades. (BOIB núm. 116, de 7 d’agost)
 Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de
regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de
pesca fluvial. (BOIB núm. 142, de 30 de setembre)
 Resolució del conseller de Presidència de dia 24 de setembre de 2010 per
la qual s’ordena la publicació dels acords complementaris números 1, 2 i 3
a l’Acord de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis
inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que
actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial, relatius, respectivament, a
la gestió administrativa de personal, a la col·laboració tècnica i material
entre l’Administració autonòmica i el Consell Insular de Mallorca i a la
col·laboració tècnica i material entre les administracions autonòmica i
insulars. (BOIB núm. 142, de 30 de setembre)
 Decret 2/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans econòmics i
patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de
Menorca mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania (finançament dels costs
vinculats al traspàs al Consell Insular de Menorca de determinats mitjans
personals i materials de Serveis de Millora Agrària, SA, ubicats a l’illa de
Menorca, per a la realització de tasques de vigilància pesquera, de
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promoció de la qualitat dels productes agroalimentaris, com també de
seguiment de les produccions agràries i pesqueres). (BOIB núm. 9, de 18
de gener)
Resolució del conseller de Presidència de 25 de gener de 2011 per la qual
s’ordena la publicació del conveni entre el Consell Insular de Menorca i
Serveis de Millora Agrària, SA, sobre traspàs de mitjans per al
desenvolupament de determinades funcions agràries i pesqueres en el
marc de la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania. (BOIB núm. 14, de 29 de gener)
Decret 3/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits
a les funcions i els serveis inherents a les competències que al seu moment
foren traspassades a l’extint Consell Insular d’Eivissa i Formentera per la
Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars
de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia,
pesca i artesania, la titularitat i l’exercici de les quals assumeix avui, també
per mandat legal, el Consell Insular de Formentera en l’àmbit territorial
d’aquesta illa, des del moment de l’entrada en vigor de la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer (finançament dels costs vinculats a l’execució de
programes d’assistència i assessorament tècnic i capacitació del sector
agrari, com també de promoció, seguiment i protecció territorial dels
productes agroalimentaris, a l’illa de Formentera). (BOIB núm. 9, de 18 de
gener)
Decret 4/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits
a les funcions ja traspassades al Consell Insular d’Eivissa mitjançant la Llei
8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca
i artesania (finançament dels costs vinculats al traspàs al Consell Insular
d’Eivissa de determinats mitjans personals de Serveis de Millora Agrària,
SA, ubicats a l’illa d’Eivissa, per a la realització de tasques de promoció de la
qualitat dels productes agroalimentaris, com també de seguiment de les
produccions agràries). (BOIB núm. 9, de 18 de gener)
Resolució del conseller de Presidència de 25 de gener de 2011 per la qual
s’ordena la publicació del conveni entre el Consell Insular d’Eivissa i Serveis
de Millora Agrària, SA, sobre traspàs de mitjans per al desenvolupament de
determinades funcions agràries i pesqueres en el marc de la Llei 8/1999,
de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i
artesania. (BOIB núm. 14, de 29 de gener)
Decret 12/2015, de 20 de març, sobre el traspàs al Consell Insular de
Menorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies
d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística
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corresponents al Centre de Formació del Llatzeret de Maó. (BOIB núm. 40,
de 21 de març)
Decret 45/2015, de 22 de maig, sobre el traspàs al Consell Insular d’Eivissa
de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta
institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística. (BOIB
núm. 77, de 23 de maig)
Decret 56/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics
adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat (finançament de
les despeses derivades del funcionament del servei d’ajustament personal i
social adreçat a persones amb discapacitat en els centres especials
d’ocupació). (BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017; correcció
d’errades BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017)
Decret 57/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals,
econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades
al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat (mitjans inherents a la titularitat i la gestió del Centre
d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de
l’autonomia personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de
Son Perxana, a Vilafranca). (BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017;
correcció d’errades BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017)
Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, de 28 de desembre de 2017, per la qual es publica el conveni
entre el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears
sobre el traspàs de determinats mitjans personals, com també materials
d’aquesta fundació pública a la institució insular per a la gestió i el
manteniment de la funcionalitat operativa del Centre d’Estades Diürnes de
Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de l’autonomia personal
de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a
Vilafranca (BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017).
Decret 58/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals,
econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades
al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat (mitjans inherents a la titularitat i la gestió de la
Residència Sant Miquel - Oms i Centre de Dia Oms, de Palma). (BOIB núm.
153, de 16 de desembre de 2017; correcció d’errades BOIB núm. 157, de 23
de desembre de 2017)
Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, de 28 de desembre de 2017, per la qual es publica el conveni
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entre el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears
sobre el traspàs de determinats mitjans personals, com també materials i
d’altra naturalesa, d’aquesta fundació pública a la institució insular per a la
gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa de la Residència Sant
Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma (BOIB núm. 161, de 30 de
desembre de 2017).
Decret 60/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics
adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat (finançament dels
costs vinculats a la concertació de reserva i l’ocupació de places per a gent
gran que tengui reconeguda la situació de dependència en centres
residencials i centres d’estades diürnes d’àmbit insular i de gestió indirecta,
que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència). (BOIB
núm. 157, de 23 de desembre de 2017)
Decret 59/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics
adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Formentera
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat (finançament dels
costs vinculats al manteniment i al funcionament de places per a gent gran
que tengui reconeguda la situació de dependència en centres residencials i
centres d’estades diürnes de titularitat o gestió pública de la institució
insular, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència).
(BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017)
Decret 61/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics
adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Menorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat (finançament dels
costs vinculats al manteniment i al funcionament de places per a gent gran
que tengui reconeguda la situació de dependència en centres residencials i
centres d’estades diürnes de titularitat o gestió pública de la institució
insular, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència).
(BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017)
Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
de promoció turística, i d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i
els serveis en aquesta matèria traspassats al Consell Insular d’Eivissa pel
Decret 45/2015, de 22 de maig (BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018)
Resolució de la consellera de Presidència de 23 de març de 2018 per la qual
s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 2 de l’Acord de
traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les
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funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests
consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística, i
d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta
matèria traspassats al Consell Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22
de maig, relatiu al règim de finançament específic pel que fa a l’any 2018.
(BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018)
Resolució de la consellera de Presidència de 23 de març de 2018 per la qual
s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 3 de l’Acord de
traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests
consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística, i
d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta
matèria traspassats al Consell Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22
de maig. (BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018)
Resolució de 27 de març de 2018 del secretari general de la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme per la qual es disposa la publicació del
Conveni entre el Consell Insular de Mallorca i l'Agència de Turisme de les
Illes Balears sobre el traspàs de determinats mitjans personals d’aquesta
entitat pública empresarial a la institució insular per a l’exercici de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest Consell
Insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
en matèria de promoció turística. (BOIB núm. 39, de 29 de març de 2018)
Decret 26/2018, de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de
les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta
institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure. (BOIB núm. 96, de 4
d’agost de 2018)
Resolució de la consellera de Presidència de 1 d’agost de 2018 per la qual
s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 2 de l’Acord de
traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents
a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de joventut i lleure. (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018)
Resolució de la consellera de Presidència de 28 de setembre de 2018 per la
qual s’ordena la publicació del certificat acreditatiu de les correccions i les
rectificacions efectuades en la relació número 1 de l’annex del Decret
26/2018, de 3 d’agost, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta
institució insular que exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria de joventut i lleure, com també el
corresponent trasllat del certificat esmentat als òrgans pertinents de la
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Comissió Mixta Govern - Consells Insulars. (BOIB núm. 120, de 29 de
setembre de 2018)
Resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut de 26 de
setembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació del Conveni entre el
Consell Insular de Mallorca i l’Institut Balear de la Joventut sobre el traspàs
de determinats mitjans personals d’aquesta entitat pública empresarial a la
institució insular per a l’exercici de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment exerceix
l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria de joventut i lleure.
(BOIB núm. 120, de 29 de setembre de 2018)
Decret 46/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests
consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques de gènere i dona
(BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018)
Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la
qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 2 de l’Acord
de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de polítiques de gènere i dona. (BOIB núm. 160, de 22 de
desembre de 2018)
Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la
qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 3 de l'Acord
de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de polítiques de gènere i dona. (BOIB núm. 160, de 22 de
desembre de 2018)
Resolució de la consellera de Presidència de 21 de desembre de 2018 per la
qual s’ordena la publicació de l’Acord complementari número 4 de l’Acord
de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment
exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de polítiques de gènere i dona. (BOIB núm. 160, de 22 de
desembre de 2018)
Resolució de la secretaria general de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, de 28 de desembre de 2018, per la qual es publica el Conveni
entre el Consell Insular de Mallorca i la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel sobre el traspàs de determinats mitjans personals, com també
materials i d’altra naturalesa, d’aquesta fundació pública a la institució
insular per a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa del
casal de dones maltractades per la violència de gènere. (BOIB núm. 163, de
29 de desembre de 2018)
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 Decret 47/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests
consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI. (BOIB núm.
160, de 22 de desembre de 2018)

III. Transferències i/o delegació de competències autonòmiques als
consells insulars7
 Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al Consell Insular
de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació
amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó,
institucions culturals de titularitat estatal. (BOIB núm. 48, de 2 d’abril)
 Llei 2/2019, de 31 de gener, de delegació de competències al Consell
Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora,
exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en relació amb el Museu de Mallorca. (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de
2019)

7

Passeig de Sagrera, 2
07012 Palma
Tel. 971 17 62 65
http://dgrelpar.caib.es

Vid. la nota anterior.
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