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i) Notificar les resolucions i altres acords que posen fi als procediments a
les persones interessades, i comunicar-los als òrgans que hagin d’executar-los o
que n’hagin de tenir coneixement.
j) Exercir les competències que li puguin correspondre com a òrgan unipersonal.
Article 11
Funcions dels vocals
Sens perjudici de les altres funcions que les lleis i aquest Decret els atribueixen, corresponen als vocals de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes
Balears les funcions següents:
a) Redactar les propostes de resolució i els altres acords d’acabament de
les reclamacions i altres procediments que conegui la Junta Superior d’Hisenda,
com també redactar les resolucions definitives una vegada aprovades.
b) Proposar l’admissió o la inadmissió dels mitjans de prova que sol·licitin les persones interessades i la pràctica de prova d’ofici.
c) Proposar sobre l’admissió a tràmit i sobre la concessió de la suspensió
de l’execució dels actes que hagi de conèixer la Junta Superior d’Hisenda en la
Sala de Resolució de Suspensions.
d) Exercir les competències que els puguin correspondre com a òrgans
unipersonals.
Disposició addicional primera
Delegacions insulars i territorials
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buts de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i les condicions de la cessió, en els termes que es fixin en el reial decret
corresponent de traspàs de serveis i funcions.
Disposició final primera
Facultats de desplegament
S’autoritza el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest
Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de març de 2012
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
Les delegacions insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears a
Menorca, Eivissa i Formentera, i les delegacions territorials a Mallorca han
d’auxiliar la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, a petició d’aquesta,
en la realització dels tràmits i les diligències del procediment de reclamació que
siguin necessaris quan les persones interessades en el procediment tenguin el
seu domicili en alguna de les illes esmentades. En particular, han de prestar la
seva col·laboració per dur a terme el tràmit de posada de manifest de l’expedient
i la pràctica de proves, amb les notificacions o citacions prèvies que siguin
necessàries, com també per a l’acreditació de l’atorgament de la representació
mitjançant compareixença personal de la persona interessada davant l’òrgan
competent.
Disposició addicional segona
Dret estatal supletori
En totes les qüestions que se suscitin arran de la interpretació i l’aplicació
del que estableix aquest Decret, s’ha d’aplicar el que reguli en cada moment la
legislació de l’Estat en aquesta matèria, que té el caràcter de dret supletori.
Disposició addicional tercera
Denominacions
Totes les denominacions d’òrgans i càrrecs que en aquest Decret apareixen en gènere masculí s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí i al femení.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que estableix
aquest Decret i, en particular, les següents:
a) El Decret 49/2006, de 2 de juny, pel qual es regula l’estructura dels
òrgans competents per al coneixement i resolució de les reclamacions economicoadministratives que es produeixin en l’àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) L’apartat 2 de l’article 20 del Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre
indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals.
c) L’apartat 3 de l’article 5 del Decret 25/1992, de 12 de març, sobre
indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals.
Disposició transitòria única
Competències respecte de tributs estatals
L’atribució efectiva de la competència per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives i del recurs extraordinari de revisió en relació
amb tributs estatals es produirà quan es compleixi el que estableix la disposició
transitòria segona de la Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tri-

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 5574
Decret 22/2012, de 16 de març, pel qual es regula la Comissió
Interdepartamental d’Acció Exterior
L’acció exterior té una dimensió transversal que es projecta sobre tot un
seguit de matèries, la qual cosa reclama la formalització d’instruments de coordinació i cooperació adequats entre les diferents conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Govern de les Illes Balears, mitjançant l’aprovació del Decret 33/2000,
de 3 de març, va crear la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior com a
òrgan de coordinació política i tècnica de les actuacions amb rellevància internacional que duen a terme els departaments del Govern de les Illes Balears i la
seva administració institucional i especialitzada.
Mitjançant el Decret 142/2007, de 7 de desembre, la Comissió esmentada
es va adaptar a la nova estructura del Govern que, en aquell moment, va establir
el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, i es va modificar, d’una banda, la composició de l’òrgan col·legiat de què es tracta i, de l’altra, es va preveure que la constitució de ponències tècniques per preparar els
assumptes que formen l’ordre del dia fos facultativa i no preceptiva.
L’experiència acumulada des de l’entrada en vigor de la disposició reglamentària en qüestió, com també la necessitat d’adaptar aquesta Comissió a l’estructura orgànica bàsica que avui determina el Decret 12/2011, de 18 de juny,
del president de les Illes Balears, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost,
aconsellen establir una nova regulació de l’òrgan col·legiat esmentat, en la qual
se’n redefineixin les funcions i se’n concretin tant l’estructura com el règim de
funcionament.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 38.1 de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Presidència,
i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 16 de març de
2012,
DECRET
Article 1
Objecte i finalitat
Aquest Decret té per objecte regular la Comissió Interdepartamental
d’Acció Exterior (d’ara en endavant la Comissió), que, adscrita a la Conselleria
de Presidència, es configura com a òrgan col·legiat de coordinació política i tècnica de les actuacions que en matèria d’acció exterior afectin les conselleries en
què s’estructura l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
tot respectant les atribucions de cadascuna d’acord amb les seves respectives
competències orgàniques.

14

BOIB

Num. 42

Article 2
Composició
1. Són membres de la Comissió:
a) El conseller de Presidència, el qual la presideix.
b) La directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior, la
qual hi exerceix el càrrec de vicepresidenta.
c) Tretze vocals, elegits entre els alts càrrecs de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i designats de la manera següent: tres
pel vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació; dos pel
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori; uns altres dos pel conseller
d’Educació, Cultura i Universitats; uns altres dos pel conseller de Turisme i
Esports; uns altres dos per la consellera de Salut, Família i Benestar Social, i un
cadascun pels consellers de Presidència i d’Administracions Públiques, respectivament.
2. En la Comissió hi ha d’haver un secretari o secretària, que no en forma
part, però que hi participa amb veu i sense vot. Aquest secretari o secretària ha
de ser nomenat per la directora general de Relacions Institucionals i d’Acció
Exterior entre el personal al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
3. La vicepresidenta substitueix el president en cas de vacant, absència,
malaltia o qualsevol altra causa legal.
4. Els vocals de la Comissió, segons la normativa aplicable en cada cas,
poden ser suplerts, en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa
legal, per altres alts càrrecs de la conselleria afectada en cada cas, amb la comunicació prèvia a la secretaria de l’òrgan col·legiat.
5. En cas d’absència o qualsevol altre impediment legal del secretari o
secretària, l’ha de suplir la persona que determini la directora general de
Relacions Institucionals i Acció Exterior entre el personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 3
Assistents
A proposta del seu president, o de qualsevol dels seus membres, poden ser
convocats a les reunions dels òrgans de la Comissió, en qualitat d’assistents,
amb veu però sense vot, i en funció dels temes que s’hi hagin de tractar, experts
o altres persones que, pel seu rang orgànic o representatiu, puguin coadjuvar en
una millora en els treballs de l’òrgan col·legiat.
Article 4
Funcions
1. Amb caràcter general, pertoca a la Comissió l’anàlisi de les mesures i
iniciatives que contribueixin al disseny d’una acció exterior del Govern coordinada i integrada.
2. En particular, s’atribueixen a la Comissió les funcions següents:
a) La coordinació, el seguiment i l’anàlisi de les funcions i actuacions amb
rellevància i incidència internacional de les diverses conselleries i dels organismes de l’Administració autonòmica, així com de les entitats que formen el seu
sector públic instrumental.
b) La coordinació de la participació del Govern i de l’Administració de les
Illes Balears en l’elaboració de la legislació i les polítiques de la Unió Europea
i la seva aplicació en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, així com el
seguiment i l’avaluació dels instruments de cooperació acordats amb
l’Administració General de l’Estat en matèria d’integració europea.
c) El seguiment dels programes, les iniciatives i els projectes en què participin les diferents conselleries i entitats del sector públic instrumental de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que siguin cofinançats o promoguts per la Unió Europea, tot això sens perjudici que corresponen a la direcció general competent en matèria d’economia les funcions de
direcció, coordinació i seguiment dels programes finançats amb fons estructurals i de cohesió, i dels projectes i les iniciatives comunitàries, d’acord amb el
Decret 54/2004, de 18 de juny, pel qual es regula el procediment economicofinancer que s’ha de seguir en la tramitació d’actuacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears cofinançades amb fons europeus.
d) El seguiment i l’avaluació del sistema de canalització de la informació
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que, generada en l’àmbit de la Unió Europea, sigui d’interès per a les conselleries i entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
e) El debat i l’anàlisi d’iniciatives adreçades a l’impuls i al desenvolupament d’actuacions de cooperació interregional que incideixin en les diferents
àrees d’acció del Govern.
f) El tractament de la participació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l’elaboració i la negociació dels tractats internacionals que afectin els interessos de les Illes Balears, mitjançant els canals
establerts a aquest efecte per l’Administració General de l’Estat.
g) El debat i, si escau, la formulació d’instruments de coordinació interdepartamental en cadascun dels àmbits materials esmentats abans.
h) L’elaboració dels informes que, en el marc de les seves competències,
li siguin sol·licitats pel Consell de Govern o per qualsevol altre organisme de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
i) Qualsevol altra funció en matèria d’acció exterior relacionada amb les
anteriors, en el marc de les seves competències.
Article 5
Estructura
1. La Comissió s’estructura en els òrgans següents:
a) La Comissió en ple.
b) La Subcomissió Tècnica.
2. El Ple i la Subcomissió Tècnica, ambdós òrgans necessaris de la
Comissió, poden constituir, amb les finalitats que, en cada cas, es determinin,
grups de treball de caràcter permanent o temporal, quan la naturalesa o importància dels assumptes així ho requereixin.
3. La composició i les funcions d’aquests grups de treball s’han d’establir
en els respectius acords de creació.
Article 6
Composició
1. El Ple està constituït per tots els membres que formen part de la
Comissió.
2. El president, la vicepresidenta i el secretari o secretària de la Comissió
ho són també del Ple.
Article 7
Funcions
Són funcions del Ple:
a) Les que estableix l’article 4 d’aquest Decret.
b) L’aprovació, la modificació o la derogació del reglament de funcionament de la Comissió, d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera d’aquest Decret.
c) L’aprovació de la memòria anual.
d) La creació de grups de treball en el seu si.
e) El coneixement dels assumptes que, relacionats amb la seva competència, decideixi sotmetre a la seva consideració algun dels seus membres.
Article 8
Règim de sessions
1. El Ple de la Comissió ha de dur a terme sessions ordinàries quan ho
requereixi el compliment de les funcions que té atribuïdes en virtut d’aquest
Decret i, almenys, una cada quadrimestre. També es poden dur a terme sessions
extraordinàries a iniciativa del president o a sol·licitud de la meitat dels membres del Ple.
2. La convocatòria, ha d’ordenar-la el president, el qual també ha de fixar
l’ordre del dia.
Article 9
Règim de convocatòria
1. Correspon al secretari o secretària del Ple, per ordre del president, efectuar la convocatòria dels membres de la Comissió perquè concorrin a les sessions de l’òrgan col·legiat. Entre la convocatòria i la realització de la sessió
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corresponent han d’haver transcorregut, almenys, cinc dies, excepte en els casos
d’urgència apreciats pel president, el termini dels quals es reduirà a vint-i-quatre hores.
2. La convocatòria ha de contenir el lloc, la data i l’hora de la reunió, l’ordre del dia i la documentació sobre els assumptes que hi figurin.
Article 10
Quòrum assistencial
1. És exigible l’assistència de la majoria dels membres que integren el Ple
de la Comissió, incloent-hi el president de l’òrgan col·legiat o qui el substitueixi.
2. Per a la iniciació vàlida de la sessió del Ple, també hi ha de concórrer
el personal designat per exercir la secretaria de l’òrgan col·legiat.
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2. Les actes han de contenir la llista d’assistents, l’ordre del dia, les circumstàncies del lloc i el temps en què s’ha fet, els punts principals de les deliberacions i també el contingut dels acords adoptats. Així mateix, les actes han
de contenir els vots contraris als acords aprovats i els motius que els justifiquin,
sempre que ho sol·liciti prèviament qualsevol membre, tant si és del Ple com de
la Subcomissió.
Article 16
Despatx dels assumptes i custòdia de documents
Els secretaris o secretàries dels òrgans de la Comissió han de custodiar la
documentació del Ple i de la Subcomissió, quan pertoqui, atendre el funcionament intern de la Comissió, preparar el despatx dels assumptes i rebre els escrits
i la documentació que es generin en el si dels òrgans corresponents o que els trametin els seus membres.
Disposició addicional primera

Article 11
Quòrum funcional
Els acords del Ple de la Comissió s’han d’adoptar amb el vot afirmatiu de
la majoria simple dels membres que l’integren.
Article 12
Composició
1. Es constitueix, com a òrgan de suport de la Comissió, la Subcomissió
Tècnica (d’ara en endavant la Subcomissió), que està integrada per la directora
general de Relacions Institucionals i Acció Exterior, la qual la presideix, i tretze vocals, que han de ser tècnics qualificats o experts en els temes que s’hagin
de tractar. Cada vocal membre del Ple designarà un vocal membre de la
Subcomissió.

La Comissió ha d’establir les seves pròpies normes de funcionament. En
tot allò que no preveuen aquest Decret i les seves normes de funcionament, s’ha
d’aplicar allò que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Disposició addicional segona
1. La secretaria administrativa de la Comissió resta adscrita a la Direcció
General de Relacions Institucionals i Acció Exterior.
2. Aquest centre directiu ha d’aportar els mitjans humans i materials
necessaris per al bon funcionament de la Comissió.
Disposició addicional tercera

2. La directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior pot
delegar la seva funció en la Subcomissió en la persona que consideri adient.
Article 13
Funcions

1. Amb caràcter anual, el president de la Comissió elaborarà una memòria comprensiva de les actuacions que, en matèria d’acció exterior, hagin dut a
terme els departaments del Govern de les Illes Balears i la seva administració
institucional i especialitzada. Els membres de la Comissió hauran de facilitar al
president de la Comissió els informes que aquest sol·liciti a aquests efectes.

1. La Subcomissió exerceix les funcions següents:
a) Recomanar a la presidència de la Comissió l’ordre del dia de les reunions del Ple.
b) Informar sobre els assumptes que ha de tractar el Ple de la Comissió,
amb caràcter previ a la reunió del dit òrgan col·legiat.
c) La creació de grups de treball en el seu si.
d) Exercir qualssevol altres funcions que li encomani el Ple.
2. El que estableix la lletra b de l’apartat anterior, s’entén sens perjudici
que el president de la Comissió disposi que alguns dels assumptes que ha de
conèixer el Ple es tractin directament en el si d’aquest òrgan.
Article 14
Règim de funcionament
1. La Subcomissió s’ha de reunir en tot cas amb caràcter previ a les reunions del Ple, sens perjudici que es pugui convocar amb més freqüència amb la
finalitat d’un funcionament més òptim d’aquest òrgan col·legiat.

2. Correspon al Ple aprovar aquesta memòria anual, tal com preveu l’article 7 d’aquest Decret.
Disposició derogatòria única
Queden derogats el Decret 33/2000, de 3 de març, pel qual es va crear la
Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior, i el Decret 142/2007, de 7 de
desembre, pel qual es modifica el Decret anterior, com també totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final primera
Habilitació
Es faculta el conseller de Presidència per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor

2. La Subcomissió s’ha de regir, en tot allò que hi sigui aplicable, per les
normes de funcionament i procediment previstes per al Ple de la Comissió.

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

3. Ha d’exercir la secretaria de la Subcomissió la persona al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que designi la
directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior.

Palma, 16 de març de 2012

Article 15
Actes
1. Els secretaris o secretàries dels òrgans de la Comissió han d’estendre
les actes de les reunions d’aquests òrgans, autoritzades amb la seva signatura i
visades pel president o presidenta, segons correspongui, i han d’expedir, si
escau, els certificats dels acords que s’adoptin en el si dels òrgans col·legiats.

El president
José Ramón Bauzà Díaz
Conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—

