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Exp.: I-IEB 01/18

Document: informe DGPF
Em¡ssor: : DGPFIJCIJA

Informe sobre I'extinció del Consorc¡ IEB i sobre els nous Estatuts de l'IEB

(EPE)

Antecedents
El passat'l9de setembreva entrara aquesta Direcció General un of¡ci de la secretària
general d'aquesta Conselleria, a sol.licitud de la directora general de la Cultura, per tal
que aquesta Direccíó General emet¡ un informe previ sobre la proposta d'extinció del
Consorci Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i sobre els nous Estatuts de l'entitat pública
empresar¡al (EPE) Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Consideracions j u rídiques

1. L'article59.1 de la Llei 712010,de21 de juliol, del sectorpúblicinstrumental de la
ComunitatAutònoma de les Illes Balears, estableix que la creació, la modificació i
I'extinció dels consorcis requereix l'acord previ del Consell de Govern. L'acord s'ha
d'adoptar a proposta de la conselleria afectada, amb l'informe preceptiu de la
conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts i també, en el cas d'extinció
de l'ens, de la conselleria competent en matèria de funció pública, i ha d'autorilzar la
persona titular de la conselleria sectorial a què s'adscrigui l'ens perquè subscrigui el
conveni de col'laboració corresponent.

2. Així mateix, la Llei

712010 estableix el següent a

l'article 36:

1, La modificació o refosa dels organismes públics s'ha de

fer per llei del Parlament de les Illes

Balears.
2. No obstant això, quan es

tracti de modificacions que afectin únicament aspectes establerts
només en els estatuts, la modificació s'ha de fer per decret, d'acord amb les previsions d'aquesta
Llei, a proposta de la persona titular de la conselleria d'adscripció i amb l'informe preceptiu de la
conselleria competent,en matèria d'hisenda i pressuposts.
3. En tot cas, les modificacions o refoses que afectin substancialment aspectes propis del pla
d'actuació inicial o de I'estudi economicofinancer, a què es refereix l'article 5, requereixen
l'elaboració d'un nou pla d'actuació i d'un nou estudi economicofinancer.

3. Decret

2412015, de 7 d'agost, de la presidenta de les illes Balears, pel qual s'estableixen

les competències il'estructura orgànica bàsica de les conselleries de I'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Altres consideracions
1.

d'abril de 2015, aquesta Direcció Generalja va informar favorablement (exp. I-IEB
02115) l'extinció del Consorci Institut d'Estudis Baleàrics (tEB) i el projecte de decret
d'aprovació dels Estatuts de la nova entitat pública empresarial Institut d'Estudis
El 28

Baleàrics (IEB).
A dia d'avui encara no s'ha extingit formalment el Consorci IEB, tot i que l'exercici 2018
ja no té pressupost atès que ja es va incloure com a EPE a la Llei ß12A17, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2018.
La documentació ara presentada explica que la cessió d'actius i passius i la translació del
personal del Consorcia I'EPE es farà amb efectes comptables l'1 de gener de 2018, ique

no hi haurà canvis en la plantilla atès que tot el personal del Consorci se subrogarà a
I'EPE.

2.

Pel que fa als nous Estatuts de l'EPE IEB, el DepartamentJurídic

iAdministratiu
d'aquesta Conselleria emetrà l'informe sobre els aspectes jurídics, mentre que l'informe
d'aquesta Direcció General se centrarà, sense perjudici de fer altres observacions, en els
aspectes amb transcendència pressupostàría.
Només s'han detectat les qüestions següents, en general poc significatives

- Articles

12.1.h),15.1.1) i33.2: convendria afegir una referència als informes previs
exigits per la normativa vigent.
-

Article 18.2: convendria exigir la o les titulacions universitàries que es considerin
adients per al càrrec de director de I'lEB.
Article i 8.5: Al principi s'hauria d'afegir "el nomenament", ja que també requereix els
mateixos informes previs que la contractació.

-

-

Article 20.8: Pareix que en lloc de dir "a càrrec de la comunitat autònoma" hauria de dir
"a càrrec de I'lEB."

-

Article 43.1b)1.: Convendria afegir "o d'algun altre ens del sector públic instrumental."
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Conclusió

tot això, s'informa favorablement l'extinció del Consorci Institut d'Estudis Baleårics
{lEB) í la modificació proposada dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut
d'Estudis Baleårics (lfB¡.
Per

Palma, 28 de setembre de 2018
El ca

del

del Servei de Pressuposts
Públic

Vist-i-pl AU
general de Pressuposts
El di
i Finança
nt
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Joan
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