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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 22430
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 4 d’octubre de 2010 per la
qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 20
de setembre de 2010 per la qual es convoquen, per segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a replantar arbres
Per Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears de 20 de setembre de 2010, publicada en el BOIB núm. 142, de 30
de setembre de 2010, es va aprovar, per segona vegada a l’any 2010, la convocatòria d’ajudes per a replantar arbres.
En aquesta convocatòria s’ha detectat, una vegada publicada, un error en
el punt 3 de l’apartat segon que ha de ser corregit, d’acord amb el que preveu
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En virtut d’això, i per rectificar aquest error, procedeix modificar la Resolució esmentada.
Per tot això, en virtut de les competències que tenc atribuïdes i a proposta de la directora gerent del FOGAIBA, dict la següent
Resolució
Primer
Modificar el punt 3 de l’apartat segon de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 20 de setembre de
2010, publicada en el BOIB núm. 142, de 30 de setembre de 2010, per la qual
es convoquen, per segona vegada a l’exercici 2010, ajudes per a replantar
arbres, que queda redactat de la següent manera:
‘3. La distribució del pressupost es realitzarà d’acord amb els següents
grups:
a) Actuacions assenyalades en els punts 2 i 3 de l’apartat quart: 50% dels
crèdits finals assignats.
b) Actuacions assenyalades en el punt 4 de l’apartat quart: 30% dels crèdits finals assignats.
c) Actuacions assenyalades en el punt 5 de l’apartat quart: 20% dels crèdits finals assignats.
Si no es presenten sol·licituds o les sol·licituds presentades no poden
cobrir la dotació de subvencions d’un grup, s’hauran de distribuir les subvencions sobrants entre els grups, d’acord amb el grup amb la demanda pressupostària més alta.’
Segon
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 4 d’octubre de 2010
El president del FOGAIBA
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 22158
Acord del Consell de Govern de 17 de setembre de 2010 pel qual
s’autoritza el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Mallorca per a la constitució del
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
La serra de Tramuntana és un exemple excepcional d’un paisatge agrícola mediterrani modelat per l’home de manera molt intensa i testimoni d’una continuada interacció entre l’home i la natura durant molts segles. Aquest paisatge
es caracteritza per la transformació del medi natural original mitjançant la construcció de marjades als costers per al cultiu de l’olivera; l’extracció, la canalit-
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zació i la conducció de l’aigua per aconseguir zones d’horta i regadius, i la consolidació d’un sistema agrícola en una zona de muntanya basat en l’ús de la
pedra en sec i el maneig intel·ligent del territori.
L’any 2008 el Consell de Mallorca va posar en marxa el procés de candidatura, en la categoria de paisatge cultural, per incloure la serra de Tramuntana
en la llista de la UNESCO com a patrimoni mundial. Fruit d’aquest procés, en
data 17 de juliol de 2009, el Consell Nacional de Patrimoni Històric seleccionà
la serra com la representant espanyola davant la UNESCO. El document final
de la candidatura fou presentat davant el Comitè de Patrimoni Mundial de la
UNESCO, amb seu a París, el 31 de gener de 2010 i el mes de juny de 2011 la
UNESCO designarà les candidatures finalment incloses en la seva llista de
patrimoni mundial.
Les directrius pràctiques per a l’aplicació de la Convenció del Patrimoni
Mundial preveuen que tots els béns inclosos en la llista de patrimoni mundial
han de disposar de mecanismes de protecció i gestió legislatius, reglamentaris,
institucionals o tradicionals adequats que garanteixin la salvaguarda d’aquests
béns a llarg termini. Aquesta protecció ha d’incloure uns límits clarament definits i els estats part han de demostrar un nivell de protecció adequat del bé proposat. Per això, hi han d’adjuntar textos que contenguin una clara explicació
sobre com s’estableix la protecció jurídica del bé en qüestió.
Per aquest motiu, i havent manifestat reiteradament el Govern el seu
suport a aquesta candidatura, el passat 27 de juliol la presidenta del Consell
Insular de Mallorca es va adreçar al Govern de les Illes Balears amb la proposta de crear un consorci específic amb les funcions pròpies que es deriven del
règim de declaració esmentat com a instrument imprescindible per donar compliment als requeriments de la Convenció.
L’interès de la Comunitat Autònoma que la iniciativa arribi a bon terme és
innegable: d’una banda, el Govern ha de garantir la defensa i la protecció de la
natura, del territori, del medi ambient i del paisatge, tal com proclama l’article
23 de l’Estatut d’autonomia; de l’altra, exerceix, d’acord amb l’article 101 de
l’Estatut, la competència d’impulsar la projecció de les Illes Balears a l’exterior.
Així mateix, el Govern està interessat a participar en la representació de l’Estat
davant la UNESCO, participació reconeguda en el nostre Estatut d’autonomia
en els casos en què l’activitat de les organitzacions internacionals incideixi en
l’àmbit competencial estatutari.
Tampoc no es poden negar les repercussions que la declaració de la serra
de Tramuntana com a patrimoni mundial pot tenir en l’economia de les Illes
Balears, amb la potenciació d’un turisme de qualitat respectuós amb el medi
ambient.
Així doncs, conscients de la importància de la declaració de la serra de
Tramuntana com a patrimoni mundial per la UNESCO, es considera convenient
subscriure un conveni entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Mallorca per a la creació d’un consorci com a ens que aglutini els interessos
comuns d’ambdues administracions i que serveixi d’instrument eficaç per a la
gestió de les funcions que necessàriament es derivaran de la declaració esmentada.
L’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot subscriure
convenis de col·laboració amb les altres administracions públiques en l’àmbit de
les respectives competències, i que aquests convenis poden preveure la constitució d’organitzacions personificades de gestió.
Així mateix, l’article 85 del mateix text legal preveu que el Govern de les
Illes Balears pot acordar la creació o la integració en consorcis amb altres administracions públiques entre les quals hi hagi una comunitat d’interessos per a la
consecució de finalitats d’interès públic comú.
L’article 110 del Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, permet la constitució de consorcis entre entitats locals i altres administracions públiques per a
finalitats d’interès comú; en el mateix sentit s’expressa l’article 47 de la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
Per tot això, i atès el que disposen els articles 78 i 85 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Presidència,
en la sessió de dia 17 de setembre de 2010, adoptà, entre d’altres, l’Acord
següent:
‘Primer. Autoritzar el conveni entre el Govern de les Illes Balears i el
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Consell Insular de Mallorca per a la constitució del Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial i aprovar els Estatuts d’aquest Consorci.
Ambdós documents s’annexen a aquest Acord.
Segon. Disposar que, atesos el finançament i la composició dels òrgans de
direcció establerts en els Estatuts del Consorci, aquesta entitat no estarà subjecta a l’ordenament autonòmic i es regirà per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
Tercer. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest conveni i el Consorci que es crea no suposen,
en cap cas, renúncia a les competències pròpies de les administracions signants,
tant les d’ordenació del territori, urbanisme i patrimoni cultural i paisatgístic del
Consell Insular de Mallorca com les de medi ambient, forests i espais naturals
protegits de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Quart. Establir que l’aportació efectiva del Govern de les Illes Balears al
Consorci es farà mitjançant l’expedient de despesa corresponent, d’acord amb
allò que disposa el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Cinquè. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
d’aquest Acord i també dels Estatuts del Consorci, de conformitat amb el que
disposa l’article 85 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sens perjudici
de la tramitació corresponent per part del Consell Insular de Mallorca.’
Palma, 17 de setembre de 2010
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
Estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Constitució, naturalesa i denominació
1.El Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, una
vegada que els seus òrgans competents han adoptat els acords escaients, constitueixen un consorci amb caràcter voluntari i de naturalesa administrativa, de
conformitat amb les previsions de l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 110 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
2.La denominació del consorci és Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial.
3.Aquest Consorci no té finalitat lucrativa i es regeix per aquests Estatuts,
als quals s’ha de sotmetre, i per l’ordenament jurídic general.
4.Poden incorporar-se al Consorci els municipis compresos en l’àmbit
territorial que assenyala l’article 5 d’aquests Estatuts i altres administracions i
entitats sense afany de lucre que persegueixin finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies definides en aquests Estatuts i coincidents amb les derivades de la declaració de la serra com a patrimoni mundial per la UNESCO. Per
fer-ho, l’ens que opti a incorporar-s’hi haurà de formalitzar la sol·licitud
escaient, que haurà de ser acceptada per acord de la Junta Rectora, amb la modificació, si escau, d’aquests Estatuts. En tot cas, els membres que s’incorporin
per aquesta via restaran obligats a satisfer l’aportació econòmica que s’hagi convingut, en la quantia, la forma i les condicions que s’estableixin en l’acord d’adhesió corresponent.
5.Les administracions públiques que constitueixen el Consorci tenen la
condició de membres fundadors. Els municipis compresos en l’àmbit territorial
que assenyala l’article 5 d’aquests Estatuts, que s’adhereixin amb posterioritat
al Consorci, adquiriran la condició de membre numerari; les administracions i
les entitats sense afany de lucre que s’hi adhereixin posteriorment tindran la
condició de membres adherits.
Article 2
Personalitat jurídica
1.El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent, i plena capacitat per dur a terme el compliment de les seves finalitats i, per tant, pot adquirir
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i posseir tota classe de béns i drets, permutar, donar i acceptar donacions, i
també pot contreure tot tipus d’obligacions i exercitar qualsevol tipus d’accions
civils, administratives, penals i laborals i, en general, de qualsevol jurisdicció.
2.Exerceixen la representació del Consorci les persones i els òrgans que
determinen aquests Estatuts, en els termes establerts.
Article 3
Seu social i domicili legal
1.El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial té el domicili legal
al carrer del Palau Reial, 1, del municipi de Palma (07001), seu del Consell
Insular de Mallorca. Aquest domicili pot ser modificat mitjançant un acord de la
Junta Rectora, de conformitat amb el que disposen aquests Estatuts.
2.En tot cas, s’estableix a la finca de Raixa la seu representativa i de treball permanent del Consorci, que, a més, pot disposar d’altres subseus i dependències segons el que correspongui d’acord amb les finalitats i els objectius que
té encomanats.
TÍTOL II
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Article 4
Finalitats
1.Les finalitats del Consorci són les pròpies que es deriven del règim de
declaració de la serra com a patrimoni mundial, i més concretament:
a)Impulsar polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o intangibles, que conté la serra de Tramuntana i que han motivat la
declaració com a patrimoni mundial de conformitat amb allò que estableix la
Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural de 1972.
b)Promoure i finançar l’execució d’obres, la prestació de serveis i la
implantació d’instal·lacions en general, relacionats amb la declaració de la serra
com a patrimoni mundial.
c)Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les diferents
administracions públiques per dur a terme les obres, els serveis i les
instal·lacions que puguin incidir en la conservació i la millora del paisatge cultural de la serra i en la qualitat de vida i de futur de la població.
d)Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació i la
millora del paisatge i del patrimoni cultural de la serra.
e)Facilitar la participació i la cooperació administrativa en benefici d’una
major eficàcia i eficiència de recursos per tal d’assolir els objectius propis de
conservació i millora dels valors que han comportat la declaració de la serra com
a patrimoni mundial.
f)Promoure la implicació de la iniciativa particular en la conservació i la
millora del paisatge cultural i dels valors patrimonials de la serra, en especial
amb l’impuls d’acords de custòdia del territori.
g)Contribuir a la vetlla del compliment de les disposicions normatives que
protegeixen els valors de la serra.
h)Promoure la captació de fons públics i privats i assumir la coordinació
i gestió de tot tipus d’ajuts i subvencions que es puguin obtenir per complir
millor els objectius que es deriven de la declaració de la serra com a patrimoni
mundial.
i)Impulsar iniciatives de promoció de la innovació i la recerca que tenguin
una incidència positiva en els valors que fonamenten la declaració de la serra de
Tramuntana com a patrimoni mundial.
2.Igualment, el Consorci pot exercir les competències i les funcions de
gestió que li encomanin els ens consorciats. Per fer-ho, pot utilitzar qualssevol
de les formes de gestió admeses per la legislació de règim local, de règim jurídic de les administracions públiques, de contractes o d’altres que hi siguin aplicables.
Article 5
Àmbit territorial i material
1.L’àmbit territorial que defineix l’actuació del Consorci comprèn l’espai
terrestre i marítim definit i cartografiat en la proposta de candidatura com a
patrimoni mundial, que ateny la zona nucli i la zona tampó.
2.Igualment, en l’àmbit territorial que defineix l’apartat anterior el
Consorci exerceix les funcions i les competències relacionades amb els béns
concernits per la declaració com a patrimoni mundial de la serra de Tramuntana,
en el marc delimitat per les funcions pròpies o delegades que li atribueixen
aquests Estatuts.
Article 6
Àmbit temporal
1.El Consorci es constitueix per una durada indefinida implícita en el
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caràcter de la declaració de la serra com a patrimoni mundial.
2.No obstant el que disposa el punt anterior, el Consorci es pot transformar en una altra entitat reconeguda en dret o ser dissolt en els termes que estableix el títol V d’aquests Estatuts.
TÍTOL III
GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article 7
Organització del Consorci
1.Els òrgans de representació, govern, administració i participació del
Consorci són:
-El president o presidenta.
-El vicepresident o vicepresidenta.
-El director o directora gerent.
-La Junta Rectora.
-El Consell de Participació.
-El Comitè d’Experts.
2.Les dietes i les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats
enumerats en l’apartat anterior, si s’escauen, s’han de preveure anualment en les
bases d’execució dels pressuposts del Consorci.
Article 8
El president o presidenta
1.La presidència recau en la persona que ocupa la presidència del Consell
Insular de Mallorca, que, al seu torn, exerceix la representació superior del
Consorci i pot assistir a les sessions dels òrgans col·legiats amb veu i vot, de
conformitat amb allò que preveuen els articles següents.
2.L’exercici de la representació superior ha de tenir lloc en tots els casos
de compareixença davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol
ordre o jurisdicció, com també davant tot tipus de persones públiques, privades,
físiques o jurídiques, a efectes judicials, administratius i representatius i pel que
fa a la signatura de protocols i convenis amb altres administracions públiques o
entitats i persones privades físiques o jurídiques.
Article 9
Funcions del president o presidenta
Correspon al president o presidenta del Consorci:
a)Elaborar l’ordre del dia de les sessions de la Junta Rectora i del Consell
de Participació.
b)Convocar, presidir i aixecar les sessions de la Junta Rectora i del
Consell de Participació.
c)Exercir el vot de qualitat en cas d’empat en les votacions dels òrgans
col·legiats del Consorci que presideixi.
d)Publicar, executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i dictar les
disposicions particulars que s’exigeixin per complir-los millor.
e)Comparèixer, sense necessitat de cap altre poder previ, davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, com també
davant tot tipus de persones públiques, privades, físiques o jurídiques, a efectes
judicials, administratius i representatius.
f)Exercitar accions i interposar recursos judicials i administratius, com
també exercir la defensa en els procediments incoats contra el Consorci i donarne compte a la Junta Rectora.
g)Elevar a la Junta Rectora els projectes de pressuposts, les bases d’execució i de plantilla de personal per a l’aprovació escaient.
h)Aprovar la liquidació dels pressuposts de cada exercici.
i)Proposar a la Junta Rectora l’aprovació del pla de gestió anual i dels programes d’actuació triennals, com també de les seves revisions.
j)Sotmetre a l’aprovació de les administracions competents els plans i els
projectes que elabori el Consorci quan sigui preceptiu en virtut de la normativa
aplicable al cas.
k)Gestionar el patrimoni adscrit al Consorci amb la facultat d’adquirir,
reivindicar, permutar, gravar o administrar tota mena de béns, com també assumir titularitats fiduciàries o dominicals de disposició quan aquestes competències no estiguin atribuïdes a la Junta Rectora en aplicació dels límits de contractació que estableix la legislació d’aplicació i de conformitat amb allò que
disposin anualment les bases d’execució dels pressuposts del Consorci.
l)Acceptar subvencions, donacions i cessions de tota mena i donar-ne
compte a la Junta Rectora.
m)Aprovar projectes i inversions i la corresponent tramitació administrativa o privada quan li correspongui per la quantia, en aplicació i de conformitat
amb els límits per contractar que disposin anualment les bases d’execució dels
pressuposts del Consorci.
n)Aprovar les modificacions pressupostàries que no corresponguin a la
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Junta Rectora de conformitat amb la regulació que disposin anualment les bases
d’execució dels pressuposts del Consorci.
o)Autoritzar i disposar despeses, quan no corresponguin a la Junta
Rectora, sens perjudici de les delegacions o desconcentracions que s’hagin fet
en les bases d’execució del pressupost o amb caràcter permanent.
p)Reconèixer i liquidar les obligacions de despeses legalment adquirides
i ordenar els pagaments, sens perjudici de les delegacions o desconcentracions
que s’hagin fet en les bases d’execució del pressupost o amb caràcter permanent.
q)Acordar operacions de crèdit, amb l’informe previ de la Intervenció
General del Consell Insular de Mallorca i amb l’autorització prèvia del mateix
Consell, quan la competència no correspongui a la Junta Rectora.
r)Donar compte anualment a la Junta Rectora i al Consell de Participació
de la tasca feta, mitjançant una memòria informativa.
s)Elevar al Consell de Participació, a l’efecte d’informar-la, i proposar a
la Junta Rectora, a l’efecte d’aprovar-los, els acords d’aprovació i de modificació d’aquests Estatuts, dels reglaments d’organització i d’altres disposicions
administratives que es puguin adoptar.
t)Exercir les funcions que li delegui la Junta Rectora, a excepció de les
funcions assenyalades en les lletres a), b), c), f) i p) de l’article 13, que no poden
ser objecte de delegació.
u)Exercir les funcions que no estiguin atribuïdes expressament a cap altre
òrgan del Consorci.
Article 10
El vicepresident o vicepresidenta
1.La vicepresidència del consorci recau en el conseller o consellera executiu del Consell Insular de Mallorca que nomena el president o presidenta del
Consorci.
2.Ha de substituir el president o presidenta en totes les seves atribucions
en els casos d’absència per qualsevol causa i li ha de prestar ajuda i col·laboració en les funcions que li corresponen.
Article 11
El director o directora gerent
1.El director o directora gerent és nomenat per la Junta Rectora, que l’ha
de designar de conformitat amb el que estableix la legislació de funció pública
o, eventualment, ha de ser contractat d’acord amb la legislació laboral.
2.El nomenament del director o directora gerent, que té caràcter de lliure
designació, ha de recaure en una persona especialment capacitada per al càrrec.
Pot accedir a aquest lloc de treball qualsevol funcionari amb la titulació adient
procedent de les administracions consorciades i quedarà en la situació administrativa que correspongui. Igualment, si es considera escaient, es pot contractar
en règim laboral. La retribució del director o directora gerent serà la fixada en
la plantilla que s’aprovi juntament amb els pressuposts anuals i no pot superar
la destinada al càrrec de director insular del Consell Insular de Mallorca.
3.Corresponen al director o directora gerent les atribucions i funcions
següents:
a)Exercir la direcció tècnica superior del Consorci i respondre davant la
presidència i la Junta Rectora per les decisions preses en l’exercici de les funcions que té atribuïdes.
b)Exercir el comandament directe del personal i dels serveis del Consorci.
c)Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora, quan escaigui.
d)Elaborar el projecte de pressuposts d’ingressos i despeses del Consorci
i dels programes d’actuació.
e)Elaborar el projecte de bases d’execució del pressupost.
f)Redactar la memòria anual perquè l’aprovin els òrgans col·legiats del
Consorci.
g)Elaborar el projecte de plantilla anual.
h)Formalitzar els contractes administratius o privats de conformitat amb
el que prevegi en cada cas la legislació de contractes del sector públic i amb els
límits que disposin anualment les bases d’execució dels pressuposts del
Consorci.
i)Presidir les meses de contractació.
j)Dur a terme els actes de tràmit i impulsar els procediments.
k)Dirigir el desenvolupament de la gestió econòmica i administrativa del
Consorci, i autoritzar i disposar despeses en els termes que assenyalin les bases
d’execució del pressupost del Consorci.
l)Fer totes les funcions que li deleguin o ordenin els altres òrgans del
Consorci.
Article 12
La Junta Rectora
1.La Junta Rectora és l’òrgan superior del Consorci. Els seus integrants
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són designats o destituïts pels respectius òrgans competents dels ens consorciats,
de conformitat amb el règim aplicable a cada cas.
2.La composició de la Junta Rectora és la següent:
a)La presidència, amb veu i vot, d’acord amb el règim que preveu l’article 8 d’aquests Estatuts.
b)La vicepresidència, amb veu i vot.
c)Els vocals, amb veu i vot, següents:
-quatre representants nomenats pel Govern de les Illes Balears, o els seus
suplents.
-quatre representants nomenats pel Consell Insular de Mallorca, o els seus
suplents.
d)Un representant amb veu i vot de cadascun dels municipis compresos en
l’àmbit territorial que assenyala l’article 5 d’aquests Estatuts que s’adhereixin al
Consorci amb posterioritat a la seva constitució, amb la condició de membres
numeraris, o el seu suplent.
3.El director o directora gerent, el secretari o secretari i l’interventor o
interventora del Consorci assisteixen a les sessions de la Junta Rectora amb veu
i sense vot, als efectes legalment prevists en la legislació de règim local pel que
fa al funcionament del òrgans col·legiats.
4.Els membres adherits a què fa referència l’article 1.5 in fine d’aquests
Estatuts poden assistir a les sessions de la Junta Rectora en la forma i el nombre
que estableixi el conveni d’adhesió corresponent. Per poder-se incorporar amb
veu i vot a la Junta Rectora caldrà tramitar la modificació escaient dels Estatuts,
en especial d’aquest article i els concordants.
5.El quòrum i les regles de majoria per a la constitució vàlida de la Junta
Rectora i per a l’adopció d’acords s’han de fixar en el reglament de funcionament que aprovi preceptivament la Junta Rectora, llevat dels casos expressament prevists en l’article 17 d’aquests Estatuts.
Article 13
Funcions de la Junta Rectora
Són funcions de la Junta Rectora:
a)Aprovar la modificació dels Estatuts. En tot cas, l’aprovació prèvia de
la modificació correspon als òrgans competents dels ens consorciats.
b)Dissoldre i liquidar el Consorci i dur a terme la transformació del
Consorci en un altre tipus d’entitat.
c)Admetre nous integrants en el Consorci i separar-ne els membres, com
també acordar l’admissió dels membres del Consell de Participació.
d)Nomenar el director o directora gerent.
e)Aprovar el pla de gestió anual i els programes d’actuació triennals, com
també les seves revisions.
f)Aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla.
g)Aprovar els pressuposts anuals del Consorci i també la plantilla de personal.
h)Censurar i aprovar el compte general.
i)Emetre informe de la memòria anual i elevar-la a l’aprovació del Consell
de Participació.
j)Alienar béns i drets del Consorci i fer-se càrrec de la contractació.
k)Adoptar els acords pertinents per a l’administració dels béns i drets del
Consorci, com també encarregar-se de l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament, la cessió gratuïta o onerosa i el gravamen d’aquests béns i, en general, de tots els negocis jurídics que siguin convenients per complir les seves finalitats en els termes prevists en la normativa de patrimoni dels ens locals i en
aplicació dels límits de contractació que estableix la legislació aplicable i de
conformitat amb allò que disposin anualment les bases d’execució dels pressuposts del Consorci.
l)Acordar operacions de crèdit, amb l’informe previ de la Intervenció
General del Consell Insular de Mallorca i amb l’autorització prèvia del Ple del
mateix Consell quan la quantia acumulada en cada exercici econòmic excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria- que
li correspondran quan l’import acumulat superi el 15 % dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el que disposa el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
m)Aprovar les modificacions pressupostàries corresponents a crèdits
extraordinaris, suplements de crèdit, baixes per anul·lació i transferències de
crèdit entre diferents àrees de despesa, llevat que afectin despeses de personal.
n)Aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit.
o)Autoritzar i disposar les despeses pluriennals i totes les que en la legislació de règim local són competència del Ple, sens perjudici dels acords de desconcentració o delegació que es puguin efectuar.
p)Acordar la subscripció de convenis, concerts o contractes amb entitats,
empreses o persones, públiques o privades, com també decidir la participació
del Consorci en negocis, societats, consorcis, entitats o empreses públiques o
privades, per complir millor les finalitats pròpies d’aquest Consorci, de conformitat amb la legislació que sigui aplicable a cada cas.
q)Ratificar els acords dels òrgans unipersonals del Consorci de conformi-
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tat amb el que preveuen aquests Estatuts.
r)Dur a terme les funcions que corresponguin legalment als òrgans
col·legiats plenaris de l’Administració local si no estan expressament atribuïdes
a altres òrgans del Consorci.
Article 14
El Consell de Participació
1.El Consell de Participació és l’òrgan consultiu superior i decisori en els
termes prevists en aquests Estatuts, que té com a finalitat la integració dels interessos col·lectius confluents amb la declaració de la serra de Tramuntana com a
patrimoni mundial.
2.S’integren en el Consell de Participació els sectors socials, acadèmics,
culturals, professionals, econòmics i les entitats privades sense afany de lucre
que persegueixen finalitats d’interès general concurrents amb les pròpies del
Consorci.
3.El Consell de Participació es regeix pel reglament intern, que ha de ser
aprovat per la Junta Rectora a proposta del mateix Consell.
4.Són competències pròpies del Consell de Participació:
a)Aprovar la memòria anual del Consorci.
b)Informar de les modificacions dels Estatuts, dels reglaments d’organització i d’altres disposicions administratives que es puguin adoptar.
c)Informar del pla de gestió anual.
d)Informar de les propostes anuals de pressuposts i de plantilla del
Consorci.
e)Assistir i assessorar el Consorci en els temes de transcendència social
que incideixin en les finalitats pròpies derivades del règim de declaració de la
serra com a patrimoni mundial.
f)Informar de les matèries que li requereixi la vicepresidència del
Consorci i assessorar-la.
5.La Junta Rectora ha d’aprovar la composició, les adhesions ulteriors i
les funcions que s’atribueixin al Consell de Participació en desenvolupament de
les competències que preveu l’apartat 4 d’aquest article.
Article 15
El Comitè d’Experts
1.El Comitè d’Experts és un òrgan d’assessorament general d’alt nivell
del Consorci que té com a objectiu establir un marc de referència per a les actuacions que el Consorci dugui a terme en l’exercici de les seves competències.
2.El Comitè d’Experts exerceix les funcions que li corresponen amb autonomia orgànica respecte de la resta d’òrgans que integren l’estructura del
Consorci, els quals assessora, a fi de garantir l’objectivitat i la independència.
3.Formen part d’aquest Comitè d’Experts les personalitats de prestigi
reconegut que proposa i aprova la Junta Rectora.
Article 16
Secretaria, intervenció i tresoreria
1.Exerceixen les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria del
Consorci el secretari o secretària, l’interventor o interventora i el tresorer o tresorera del Consell Insular de Mallorca o els funcionaris en qui deleguin.
2.El secretari o secretària assisteix amb veu però sense vot a les reunions
de la Junta Rectora i del Consell de Participació, n’estén les actes corresponents
i, a més, fa les funcions d’assistència jurídica d’aquests òrgans col·legiats quan
li ho requereixen.
3.L’interventor o interventora assisteix a les sessions de la Junta Rectora
amb veu però sense vot i fa les funcions de control i fiscalització interna de la
gestió economicofinancera i pressupostària i de comptabilitat. Igualment, pot
assistir a les sessions del Consell de Participació.
4.El tresorer o tresorera exerceix les funcions de tresoreria que determina
la legislació de règim local.
Article 17
Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats
1.El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern
i assessorament del Consorci s’ha d’ajustar al que disposa la legislació de règim
local en tot allò que no estableixin aquests Estatuts.
2.La Junta Rectora s’ha de reunir en sessió ordinària quatre vegades l’any
(una per trimestre). També es pot reunir amb caràcter extraordinari, a iniciativa
del president o presidenta o a petició de, com a mínim, la meitat dels seus membres amb dret a vot.
3.El règim de convocatòria, funcionament i adopció d’acords per a la
Junta Rectora i el Consell de Participació és el que estableixen amb caràcter
general per als òrgans col·legiats els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-

BOIB

14-10-2010

Num. 148

diment administratiu comú. Això no obstant, és necessari el vot favorable de la
meitat més un dels representants dels membres amb dret a vot perquè siguin
vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries següents:
a)Modificació dels Estatuts del Consorci.
b)Integració o adhesió dels membres del Consorci.
4.L’alteració d’aquests Estatuts que impliqui una modificació substancial
del règim del Consorci requereix, en tot cas, l’aprovació prèvia de la modificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats.
5.Per a l’aprovació dels pressuposts anuals del Consorci i per a la modificació dels percentatges d’aportació de cada ens com a conseqüència de la incorporació de nous membres, és necessari el vot favorable dels representants dels
membres fundadors.
6.Per a l’aprovació dels acords de la Junta Rectora relatius a la dissolució
i la liquidació del Consorci, com també per a la dels que fan referència a la seva
transformació en una altra entitat, és necessària la unanimitat de tots els membres del Consorci amb dret a vot en aquesta Junta Rectora, com també que ratifiquin els acords les entitats membres del Consorci amb dret a vot en la Junta
Rectora.
Article 18
Nomenament de membres dels òrgans col·legiats
1.El nomenament de membres de la Junta Rectora i del Consell de
Participació i de les persones que els supleixin, com també la renovació quan
sigui escaient, l’han de fer les entitats que representen, de conformitat amb les
pròpies normes.
2.En tot cas, per poder assistir a les sessions dels òrgans col·legiats, els
membres designats s’han d’acreditar amb la presentació del certificat corresponent que justifiqui el nomenament per part de l’ens que representen.
Article 19
Personal
1.El Consorci pot disposar del personal necessari, que ha de ser precisat
en les plantilles formulades i aprovades per la Junta Rectora juntament amb els
pressuposts anuals. La relació de llocs de treball ha de precisar el nombre, la
categoria i les funcions del personal, com també la resta de requisits establerts
per la normativa vigent.
2.Els llocs de treball que es creïn en el Consorci poden tenir naturalesa
funcionarial o laboral, de conformitat amb el que prevegi en cada cas la legislació general de funció pública i de personal al servei de l’Administració local.
3.D’acord amb la normativa aplicable, el personal al servei dels Consorci
pot ser personal laboral propi, personal funcionari de les administracions consorciades que li sigui adscrit i personal funcionari de qualsevol administració
pública que s’hi incorpori per qualsevol procediment de provisió o d’ocupació
de llocs de treball, d’acord amb la normativa de funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El personal laboral propi dels consorcis es
regeix, a més de per les disposicions contingudes en l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li siguin d’aplicació i per la resta de normes laborals i convencionals aplicables al personal d’aquesta naturalesa, per les normes d’ocupació
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ho disposin expressament. D’altra banda, el personal funcionari al servei dels consorcis es regeix
per la normativa de funció pública aplicable. En tot cas, les funcions que impliquen la participació en l’exercici de potestats administratives ha d’exercir-les el
personal funcionari al servei del Consorci.
Article 20
Règim dels actes administratius dels òrgans del Consorci
1.Els actes administratius que emanin del director o directora gerent són
susceptibles de recurs administratiu d’alçada davant la presidència. La resolució
del recurs d’alçada que adopti aquest òrgan posa fi a la via administrativa.
2.Els actes administratius que emanin de la presidència, i de la vicepresidència quan la substitueixi, posen fi a la via administrativa.
3.Els actes administratius que emanin dels òrgans col·legiats posen fi, en
tot cas, a la via administrativa.
4.En tot allò que no preveuen els apartats anteriors regeixen, en tot cas, les
previsions sobre recursos administratius preceptius o potestatius que prevegi la
legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, com també les previsions de règim local o la normativa de
procediment administratiu específic per raó de la matèria o, si escau, de procediment laboral.
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Article 21
Règim econòmic
El règim econòmic i financer del Consorci s’ha d’ajustar a la normativa
vigent en cada moment per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió
dels recursos econòmics.
Article 22
Patrimoni del Consorci
1.Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a)Els béns i drets que li adscriguin els ens consorciats de conformitat amb
allò que preveu la legislació de patrimoni corresponent. Aquests béns conserven
la seva qualificació jurídica originària i únicament es poden utilitzar per complir les seves finalitats.
b)Els que el mateix Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
2.El director o directora gerent ha d’elaborar un inventari de tots els béns
i drets que integren el patrimoni del Consorci, que anualment s’ha de revisar i
s’ha de trametre a la Junta Rectora.
Article 23
Recursos materials del Consorci
Per a la realització dels seus objectius i la seva finalitat institucional, el
Consorci disposa dels recursos següents:
a)Aportacions dels ens consorciats, les quals s’han de fer en les quantitats
que fixi el conveni i que s’han de revisar anualment. Quant als membres que en
el futur s’hagin d’adherir al Consorci, la Junta Rectora ha de determinar la quantitat que han d’aportar, si escau.
b)Subvencions, aportacions, ajuts i donacions de qualsevol tipus que organismes, entitats, empreses o persones físiques o jurídiques, públiques o privades, concedeixin a favor seu.
c)Productes, vendes o increments derivats de la seva gestió patrimonial.
d)Participacions o ingressos que procedeixin dels convenis o concerts que
estableixin amb qualsevol organisme, entitat, empresa o persona física o jurídica, pública o privada.
e)Productes que obtengui de les operacions financeres que efectuï en l’exercici de les seves funcions, com també de les operacions econòmiques i financeres de qualsevol tipus en les quals intervengui, incloent-hi els crèdits i préstecs.
f)Qualssevol altres recursos no prevists en els apartats anteriors i que es
puguin obtenir de conformitat amb la llei.
Article 24
Règim de les aportacions dels ens consorciats
1.La quantia de les aportacions econòmiques dels ens integrats en el
Consorci s’ha d’establir en els pressuposts anuals del Consorci, d’acord amb el
programa anual.
2.Les aportacions dels ens consorciats s’han de fer ordinàriament en
doblers mitjançant les transferències corrents o de capital escaients. No obstant
això, també s’admeten les aportacions fetes en espècie, amb personal, amb la
prestació de serveis o amb ajuda tècnica, degudament quantificades i justificades econòmicament.
3.Als efectes del que disposa l’article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
les aportacions, directes o indirectes, que efectuï la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, no poden suposar, en cap cas, el finançament majoritari del
Consorci; tampoc no poden superar les aportacions en doblers que efectuïn, en
conjunt, la resta d’ens consorciats.
Article 25
Elaboració i gestió dels pressuposts
1.El Consorci elabora i aprova uns pressuposts anuals, que s’han d’ajustar a la normativa vigent sobre les hisendes locals i que s’han d’elevar a la Junta
perquè els aprovi.
2.La gestió pressupostària s’ha de fer de conformitat amb les previsions
de la legislació corresponent per a l’Administració local i ha d’incorporar el pla
comptable i les eines informàtiques que s’utilitzin en cada moment en el Consell
Insular de Mallorca.
Article 26
Comptabilitat del Consorci i règim de contractació i subvencions

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

1.El règim de la comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci és el
de la comptabilitat pública local.
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2.Els contractes que subscrigui el consorci s’han d’adequar a la legislació
de contractes del sector públic. La prestació de serveis públics i l’execució d’obres per part del Consorci s’ha de fer de conformitat amb les disposicions de la
normativa reguladora d’obres i serveis públics.
3.Les subvencions que atorgui el Consorci s’han d’adequar a la normativa reguladora de les subvencions que sigui aplicable en cada moment als ens
locals.
Article 27
Règim dels béns del Consorci
1.Els béns adquirits pel Consorci mitjançant qualsevol títol legítim s’integren en el seu patrimoni, al qual és aplicable la normativa reguladora del patrimoni dels ens locals o, si escau, de les administracions públiques i el règim
corresponent a la qualificació jurídica d’aquests béns.
2.Els béns del Consorci aportats pels diferents ens consorciats poden conservar la seva qualificació i titularitat originària; en aquest cas, s’ha d’utilitzar
el mecanisme de la cessió subjecta a termini, que pot ser renovada successivament. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci
sobre els béns esmentats seran les que constin en els acords de cessió corresponents i s’han de limitar sempre a les finalitats estatutàries.
3.No obstant el que disposa el punt anterior, els ens consorciats poden fer
aportacions de béns al Consorci amb plena transmissió de la titularitat d’aquests
béns, els quals passen a tenir la condició de béns propis del Consorci, i així s’ha
de fer constar en l’inventari i el registre de béns corresponent.
TÍTOL V
SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Article 28
Separació
1.Els ens consorciats es poden separar del Consorci sempre que facin un
avís previ adreçat a la Junta Rectora amb un mínim de sis mesos d’antelació. Per
poder exercir aquest dret, caldrà que l’ens que es vulgui separar estigui al
corrent en el compliment de les obligacions i dels compromisos anteriors i que
garanteixi el compliment dels pendents.
2.Una vegada rebut l’avís previ de separació d’algun membre, la Junta
Rectora s’ha de reunir per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries
i pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci o la
transformació en un altre tipus d’ens.
3.Es poden excloure del Consorci tant els membres fundadors com els
membres adherits que contradiguin, de manera oberta, els objectius estatutaris.
En aquest cas, s’ha de donar audiència a l’ens afectat durant un període de vint
dies per tal que al·legui el que cregui oportú. La Junta Rectora ha d’adoptar l’acord de separació ateses les al·legacions presentades. En tot cas, l’ens exclòs ha
de complir els compromisos adquirits fins a la comunicació fefaent de l’acord
d’exclusió.
Article 29
Dissolució
1.La dissolució del Consorci es produeix:
a)Per disposició legal.
b)Per acord unànime dels seus membres.
c)Per impossibilitat legal o material d’assolir els seus objectius o de complir amb les finalitats que li són pròpies.
d)Per transformació del Consorci en una altra entitat, amb l’acord previ
unànime dels seus membres.
e)Per separació d’un o més ens consorciats si amb això el Consorci esdevé inoperant.
2.En cas de dissolució, els ens integrants del Consorci han d’assumir els
compromisos adquirits fins a la data en què formalment se n’acordi la dissolució.
Article 30
Acord de dissolució
1.L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del
Consorci i també els termes de la reversió a cada entitat consorciada dels béns i
drets que corresponguin, com també ha de determinar la solució de les obligacions respectives.
2.Per a l’adopció d’aquest acord és necessària la unanimitat de tots els
membres del Consorci amb dret a vot en la Junta Rectora, com també que ratifiquin l’acord les entitats membres del Consorci amb dret a vot en la Junta
Rectora.
3.L’acord de dissolució també ha de determinar la destinació del personal
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del Consorci, amb respecte a tots els drets que tengui consolidats de conformitat amb la legislació aplicable de funció pública o laboral, segons el cas.
Disposicions addicionals
1.El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les finalitats que
adopta, té la potestat i les prerrogatives de què poden gaudir els ens no territorials en virtut de les disposicions aplicables en matèria de règim local, i en especial el que disposen l’article 43 i els següents de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
2.En tot allò que no està previst en aquests Estatuts, hi serà aplicable la
normativa vigent que regeixi per a les entitats locals.
Disposició transitòria
Les aportacions dels ens consorciats, que es regulen en l’apartat primer de
l’article 24 d’aquests Estatuts, s’han de preveure en el pressupost de despeses
per a l’any 2011 de cada entitat consorciada, per tal d’assegurar l’inici de l’activitat del Consorci en aquest període.
Disposició final
El Consorci iniciarà les activitats un cop formalitzada l’acta de la sessió
constitutiva, que han de subscriure els vocals que designin els ens consorciats
per tal d’integrar els òrgans col·legiats del Consorci. Una vegada constituït, s’ha
de tramitar la inscripció escaient en el Registre d’Entitats Locals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els termes que preveu la legislació
municipal i de règim local de les Illes Balears.
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Acord del Consell de Govern d’1 d’octubre de 2010 pel qual es
nomena un nou membre del Grup d’Impuls per a la
Simplificació i la Reducció de Càrregues Administratives, creat
dins la Comissió Interdepartamental de Qualitat, i s’autoritza el
conseller competent en matèria de qualitat per nomenar altres
membres del Grup
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2009, per
impulsar la simplificació i la reducció de càrregues administratives a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es va crear, dins
la Comissió Interdepartamental de Qualitat, un grup d’impuls per a la simplificació i la reducció de càrregues administratives.
Aquest grup s’encarrega de l’estudi, el disseny i la posada en marxa d’actuacions de cadascuna de les parts que hi intervenen que tenguin com a objectiu
l’agilitació de tramitacions administratives, de la manera següent:
a) Utilitzar les eines de qualitat per inventariar, simplificar i redissenyar
els processos i els procediments.
b) Utilitzar les eines de l’Administració electrònica per simplificar i reduir
tràmits i procediments i garantir l’accés electrònic de la ciutadania a aquests tràmits.
c) Utilitzar les tècniques de gestió per a la reducció de càrregues administratives.
d) Utilitzar les tècniques i eines jurídiques per garantir els principis de
simplificació i reducció de càrregues administratives i la qualitat normativa, tant
en els procediments en vigor com en les noves normes.
Aquest grup d’impuls està presidit pel director general de Coordinació
Departamental de la Conselleria de Presidència i actualment l’integren els membres següents:
- El director general de Qualitat dels Serveis de la Conselleria de
Presidència.
- El director general de Tecnologia i Comunicacions de la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia.
- El secretari general de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
- La secretària general de la Conselleria de Turisme i Treball.
- El director de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma.
Actua com a secretari del grup, amb veu i sense vot, un funcionari de la
Conselleria de Presidència.
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2009, es

