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Informe jurídic relat¡u a l'informe de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques relat¡u als projectes de decret pel qual s'aproven els Estatuts
de l'Institut d'Estudis Baleàrics i pel qual s'aproven els Estatuts de I'Institut
d'Indústries Culturals de les llles Balears
La secretaria general de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques ha

tramès, amb data de 13 de novembre de 2018, a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques una còpía dels projectes de decret pel qual

s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics i pel qual s'aproven els Estatuts de I'Institut d'Indústries Culturals de les llles Balears amb la finalitat que
s'emeti I'informe previst a I'article 6.2.d) de la Llei 3/2007, de27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònorna de les Illes Balears.
Un cop examinat els esmentats projectes consideram oportú fer les següents con-

sideracions:
Com a consideració prèvia, cal dir que els projectes de decret pels quals s'aproven
els estatuts d'aquests dos ens ja varen ser objecte d'anàlisi en l'Informe jurídic relotiu o l'extinció del consorci Institut d'Estudîs Baleùrics i als projectes de decret pels

quols s'oproven els estotuts de les entitats ptibliques empresarials Institut d'Estudis
Baleàrics i Institut d'Indústries Culturols de les illes Baleors, del Departament jurídic

de la Direcció general de Funció Pública de22 d'octubre de 2018, al qual ens remetem.

1.- Projectes de decret pel qual s'aproven els Estatuts de I'Institut d'Estudis
Baleårics.
Els articles

I
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del projecte de decret preveuen com a òrgan unipersonal

tracta d'un òrgan unipersonal
dels regulats a I'article 20.5 i 21 de la Llei 712010, de 21 de novembre.
de direcció a la figura de/la director/a.
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Quant al règim de personal, regulat al Títol IV del projecte (articles 30 a 34),
I'article 30 diu que el personal al servei de I'IEB pot ser personal laboral
propi o personal funcíonari adscrit.
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Així mateix, es constata com a novetat respecte a l'esborrany anterior que
a I'article 33 del projecte de decret s'aprofita per fer una referència a la

possibilitat de comptar amb personal directiu professional de I'article 22 de
la Llei 712010.
L'article 34.4fa referència per error a <l'ICIB> quan realment I'ha de fer a
(l'IEBD.

2.' Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de I'Institut d'Indústries
Culturals de les Illes Balears.
L'article 8, relatiu als òrgans de funcionament, preveuen I'existència d,una
direcció/gerència. Això no obstant, I'article 19 preveu que aquesta figura
sigui potestativa, és a dir, el seu nomenament queda a criteri del president
de f 'ens. Aquesta possibilitat està prevista a I'article 20.4 de la Llei 7|ZO1O,
que diu:
4. Així mateix, els ens del sector públic instrumental poden disposar

d'una gerèn-

cia, o òrgan unipersonal equivalent, per a la direcció, l'administració i la gestió ordi-

nària de l'ens.
En el cas d'ens que no disposin de gerència, o òrgan unipersonal equivalent, les

funcions i les responsabilitats atribuides en aguesta Llei a la gerència corresponen
al conseller delegat o a l'örgan que es prevegi a aquest efecte en els estatuts de

l'entitat o que decideixi l'òrgan col.legiat superior,

i, sí no hi ha cap d,aquests òr-

gans, al president de l'entitat.

Eltítol IV del projecte de decret regula el règim de personal (articles 34 a
38). L'article 34.1, relatiu a personal de I'entitat, fa referència a la normativa vigent del sector públic ínstrumental (anicles 23 i M de la Llei 7l20"to),
tot millorant la redacció de la versíó anterior del projeAe.
s'ha aprofitat també la regulació delfuncionament de l'ens per fer una referència a la possibilitat de comptar amb personal directiu professional de
l'article 22 de la Llei 712010 (article 37 del projecte).
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Finalment, I'article 39 de la Llei de pressuposts generals de la CAIB per a
2018, que preveu la creació de l'entitat pública empresarial Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, disposa:

B
Art¡cle 39
Creació de I'ent¡tat pública empresarial Institut d'Indústrles Culturals de les Illes Balears
1. Es crea I'ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Institut d'Indústries Culturals de les llles Balears, que pot utilitzar l'acrònim ICIB, com a entitat pública empresarialde les que preveu la lletra b) de l'article 2.1 de la LleiT/2010, de 21
de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les llles Balears, amb
finalitat d'impulsar el desenvolupament de les indústries culturals en les Illes Balears,
dins el marc competencial definit a l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
que atribue¡x com a pròpies les matèries de cultura, act¡vitats artístiques i culturals, foment
la

i difusió de la creació i producció teatral, musical, cinematogràfica í audiovisual, literària, de

dansa i d'arts combinades, i la promoció i animació sociocultural.
2. Aquesta ent¡tat pot exercir les funcions i les activitats que estableixin els seus estatuts i,

en particular, les següents:
a) Establir ¡ gestionar, amb la participació de representants dels sectors implicats, els programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents sectors vinculats a les indústries culturals.

b) Fomentar el desenvolupament de les empreses relacionades amb les indústries culturals
i ajudar a implantar noves empreses.

c) Donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes culturals i impulsar
el consum interior, l'expoftació, la difusió i la promoció en circuits internacionals d'aquests

productes.
d) Facilitar les relacions entre les indústries culturals i les administracions públiques de les

Illes Balears.
e) Impulsar la col'laboració entre les empreses i els creadors culturals.

f) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les indústries culturals.
g) Difondre la informació relativa als ajuts i als serveis que els organismes de qualsevol àmbit territoríal de les Illes Balears destinen a les indústries culturals.
h) Fomentar les accions format¡ves d'interès per al desenvolupament de les indústries cul-

turals.
i) Promoure la innovació creativa i la recerca d'ofertes de qualitat de noves estètiques i nous

llenguatges.

j) Fomentar la producció audiovisual i digital, promocionar les Illes Balears com a localització de rodatges audiovisuals i gestionar l'oficina de serveis Illes Balears Film Commission.
k) Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar les indústries culturals a les Illes Balears.
3. Per dur a terme aquestes funcions i activitats I'entitat pot exercir totes les potestats ad-

ministratives que siguin necessåries, f¡ns ¡ tot la potestat de foment, per mitjà dels òrgans
que estableixin els seus estatuts.
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4. En el marc de les competències prðpies dels consells insulars i dels municip¡s, l'ent¡tat pot
concertar els instruments de col.laboració o cooperació prevists en la legislació, especiat-
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ment els convenis de col.laboració i els plans i programes conjunts.
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5. L'entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, sens
perjudici dels canvis d'adscripció que determini la presidenta de les llles Balears per mitjà

dels decrets d'estructura de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. El personal d'aquesta entitat pot estar integrat pel personalfuncionari o laboral de l'Ad-

ministració de la comunitat autònoma de les llles Balears i de l'Institut d'Estud¡s Baleàrics
que li sigui adscrit, itambé pel personal de nou ingrés que s'incorpori d'acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Els recursos econòmics i el règim de personal, de contractació, patrimonial i economicofi-

näncer s'ha de regir pel que estableixin els estatuts de I'entitat i, en general, la normativa
aplicable a les entitats públiques empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Constatam que en la versió tramesa s'han eliminat les lletres l) i m) de I'article 5
de I'anterior versió del projeae d'estatuts que no estaven prev¡stes en la llei de
creació més amunt esmentada, tal i com va proposar I'informe de 22 d'octubre de
2018 emès en relació amb l'extinció del consorc¡Institut d'Estudis Baleàrics.

tot això, consideram que és procedent que la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques emet¡ un ¡nforme en virtut de I'article 6.2.d)de la Llei 3l2OO7,
Per

de 27 de març, en els termes següents:

Que un cop examinat els projectes de decret pel qual s'aproven els Estatuts de
I'Institut d'Estudis Baleårics i pel qual s'aproven els Estatuts de I'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, s'ínformen favorablement amb les observacions
indicades en els punts anteriors.
Palma, 16 de novembre de 2018.-El

cap del Servei de

Vist i plau
El cpp

del DepartamentJurídic
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