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4. Les relacions entre l’Agència i el personal de caràcter disciplinari es
regeixen per les normes laborals (o funcionarials, si escau) i la normativa general dels treballadors del sector públic, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que pugui derivar-se de la comissió de les infraccions. Si la normativa no estableix el contrari, el director gerent de l’Agència exerceix la competència disciplinària.
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representació de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en la Junta Rectora del Consorci d’Aigües de Santa Maria del Camí.
Tercer
Deixar sense efectes les possibles designacions anteriors.
Quart

Capítol VIII
Dissolució de l’entitat
Article 27
De la dissolució

Notificar als consorcis i a les persones interessades i publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, de 23 març de 2012

1. L’Agència s’extingeix per qualsevol de les causes generals establertes i
en la forma fixada en la legislació vigent.

El president
José Ramón Bauzá Díaz

—o—
2. En cas de dissolució de l’empresa, els actius d’aquesta han de ser incorporats, segons la naturalesa jurídica que tenguin, al domini públic o privat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o a l’entitat que es creï per substituirla.

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 6391
Decret 4/2012, de 23 de març, del president de les Illes Balears,
pel qual es designa el vocal titular i el suplent en representació
de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en les juntes rectores dels consorcis d’aigües de Puigpunyent i de
Santa Maria del Camí
D’acord amb el que estableixen els seus estatuts, ha de formar part de les
juntes rectores dels consorcis d’aigües de Puigpunyent i de Santa Maria del
Camí, entre altres membres, un vocal en representació de la Presidència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Després dels darrers comicis autonòmics, el Decret 10/2011, de 18 de
juny, del president de les Illes Balears, determina la composició del Govern i
estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i el Decret 13/2011, de 18 de juny, modificat pel Decret 22/2011, de 6
de juliol, del president de les Illes Balears, estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència. Això fa necessari deixar sense efectes les anteriors designacions de representants de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en les juntes rectores dels consorcis d’aigües esmentats, i designar
el nou vocal titular i suplent.
Atesa la proposta de designació d’un vocal titular i un de suplent en representació de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les
juntes rectores dels consorcis esmentats, dict el següent
DECRET
Primer
Es designa la senyora María Magdalena Jover Casasnovas, directora
general de Coordinació del Govern, i la senyora María del Carmen Lliteras
Arañó, directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior, vocals
titular i suplent, respectivament, en representació de la Presidència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la Junta Rectora del Consorci
d’Aigües de Puigpunyent.

Segon
Es designa la senyora Antònia M. Estarellas Torrens, directora general de
Cooperació i Immigració, i la senyora Catalina Ferrer i Bover, secretària general de la Conselleria de Presidència, vocals titular i suplent, respectivament, en

3.- D'altres disposicions
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 6397
Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 pel qual s’aprova la primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental de les Illes Balears
La disposició addicional tercera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, estableix:
1. S’autoritza la dissolució de l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària de Mallorca (GESMA), regulada pel Decret 34/2002, de 8 de març,
que s’ha de dur terme en la forma establerta en aquesta disposició i en la resta
de l’ordenament jurídic aplicable.
La disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, estableix:
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, amb caràcter general, faci totes les actuacions que calguin, normatives i d’execució, a fi de racionalitzar i reduir el conjunt d’ens instrumentals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per mitjà de les operacions de reestructuració que resultin de les
previsions a què fa referència la disposició transitòria primera de la Llei
7/2010, incloses les transformacions, les extincions, les fusions i les integracions, en tot o en part, en altres ens instrumentals o en l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. En particular, i sens perjudici d’altres actuacions possibles, el Govern
de les Illes Balears ha de dur a terme operacions de reestructuració en els ens
instrumentals relacionats amb els àmbits funcionals següents:
a) Ens que exerceixen funcions en matèria d’investigació en totes les
àrees de la ciència en temes relacionats amb les Illes Balears, de foment de la
llengua catalana, d’estudi i difusió de les modalitats lingüístiques del català, de
formació lingüística i d’avaluació de coneixements de llengua catalana i altres
de relacionades.
b) Ens que exerceixen funcions en matèria d’impuls del desenvolupament
empresarial, de noves tecnologies, d’investigació i altres de relacionades.
c) Ens que exerceixen funcions en matèria de política de cooperació per
al desenvolupament, i d’emigració, promoció i foment de la projecció exterior
de les Illes Balears i la defensa dels seus interessos arreu del món, de la consolidació de les comunitats balears a l’exterior, dels drets i la protecció dels emigrants balears residents a l’exterior i dels retornats, i altres de relacionades.
d) Ens que exerceixen funcions en matèria de promoció de l’oferta turística, de promoció del desenvolupament de les Illes Balears com a destinació
turística sostenible i altres de relacionades.
Els ens resultants dels processos de reestructuració podran adoptar la
forma jurídica d’organismes públics, organismes de naturalesa privada de titularitat pública o consorcis, segons la naturalesa de les funcions que se’ls atri-
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bueixin i les potestats que, si s’escau, hagin d’exercir, de conformitat amb el que
disposa la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En tot cas, l’habilitació legal que es
conté en aquesta disposició addicional inclou la facultat que el Consell de
Govern acordi mitjançant decret les modificacions, extincions o creacions d’organismes públics que, si escau, siguin conseqüència d’aquests processos.
La disposició final novena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2012, modificà diversos articles de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així, respecte a l’article 56, hi afegeix dos apartats nous, el 4 i el 5, que estableixen el
següent:
4. Les fundacions del sector públic es poden fusionar amb altres fundacions i poden ser absorbides per altres ens de dret públic integrats en el sector
públic autonòmic, inclosa la integració en l’Administració de la Comunitat
Autònoma. També es poden transformar en qualsevol altre tipus d’ens de dret
públic que s’integri en el sector públic autonòmic. La fusió, l’absorció, la integració o la transformació de les fundacions del sector públic no impliquen l’obertura del procediment de liquidació. La fusió, l’absorció, la integració o la
transformació de fundacions del sector públic requereixen l’acord previ del
Consell de Govern, a proposta de la conselleria d’adscripció i amb els informes
previs de les conselleries competents en matèria d’hisenda i pressuposts i en
matèria de fundacions, com també amb l’informe previ a què es refereix l’apartat 4 de la disposició addicional desena d’aquesta Llei. Fins que no es completi el procediment de fusió, absorció, integració o transformació de les fundacions, han de continuar desenvolupant les activitats pròpies del seu objecte i
finalitats. Una vegada completat tot el procediment, l’Administració de la
Comunitat Autònoma o l’ens instrumental corresponent s’ha de subrogar en tots
els drets i obligacions i en totes les relacions jurídiques de la fundació extingida, sens perjudici, pel que fa al règim de personal, de les limitacions derivades
del que estableix la disposició addicional desena d’aquesta Llei, i s’ha de cancel·lar l’assentament de la fundació en el Registre de Fundacions de les Illes
Balears.
5. Als efectes del que preveu l’article 31.e) de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions, els estatuts de les fundacions del sector públic poden
preveure com a causa d’extinció de l’entitat el fet que les activitats d’interès
general que desenvolupen d’acord amb els seus estatuts passin a ser desenvolupades per l’Administració de la Comunitat Autònoma o per una altra entitat
del sector públic autonòmic, de naturalesa fundacional o no. L’extinció per
aquest motiu pot tenir lloc tant en el cas en què la fundació s’integri en
l’Administració autonòmica o en un altre ens instrumental, d’acord amb el que
preveu l’apartat anterior del present article, com en el cas en què no tengui lloc
la integració, supòsit en el qual la fundació dissolta entra en període de liquidació.
La disposició transitòria primera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental, estableix que el Consell de Govern ha de crear una
comissió que s’encarregui d’analitzar el conjunt d’ens integrants del sector
públic autonòmic i de proposar la supressió, refosa o modificació dels ens en
què ho facin recomanable raons de simplificació, economia, eficàcia i eficiència en la gestió.
Mitjançant el Decret 93/2011, de 2 de setembre, es creà la Comissió
d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L’article 5 del Decret esmentat estableix que són objectius de la Comissió
els següents:
1. Elaborar el programa de treball per desenvolupar el pla de reestructuració del sector públic instrumental autonòmic.
2. Analitzar el conjunt d’ens integrants del sector públic instrumental
autonòmic i efectuar-ne un diagnòstic que prevegi els aspectes següents:
a) Determinació del mapa del sector públic: estructura, naturalesa jurídica i característiques dels ens i de les funcions i activitats exercides
b) Estudi de la informació econòmica i pressupostària dels ens: estats
d’ingressos i despeses, memòries de programes, comptes anuals
c) Anàlisi de les dotacions de personal: dimensió de plantilles, classificació i qualificació dels empleats
d) Mesures de control aplicables
3. Estudiar, basant-se en el diagnòstic, la procedència de la dissolució,
fusió o modificació dels ens amb criteris d’economia, eficàcia i eficiència en la
gestió i elevarne la proposta al Consell de Govern.
4. Proposar el mapa resultant del sector públic que agrupi els ens en
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blocs homogenis i que inclogui la fixació dels paràmetres a què fa referència la
disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental.
5. Supervisar les mesures adoptades pels òrgans competents en aplicació
de l’acord que s’aprovi.
En la primera sessió de la Comissió d’Anàlisi i de Proposta de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de 8 de setembre de 2011, el president de la mateixa Comissió
presentà una proposta del Pla de Reestructuració del Sector Públic Instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A més, també es crearen els
grups de treball d’integració d’ens (un per cada supòsit d’integració previst en
el Pla), un grup de treball de recursos humans, un grup d’integració de consorcis i un grup d’extinció de consorcis no operatius.
La Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la sessió de 10
de novembre de 2011, aprovà inicialment el Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la sessió de 22
de desembre de 2011, aprovà l’actualització de l’inventari d’ens i del Projecte
de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
La Comissió d’Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la sessió de 28
de març de 2012, aprovà la proposta de la primera fase del Projecte de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i acordà elevar-la al Consell de Govern.
La vocació d’aquest Acord del Consell de Govern no s’esgota amb les
mesures específiques que incorpora, sinó que s’ha de considerar com un marc
d’actuació que permeti aprofundir en el procés que s’inicia.
Atès tot això, el Consell de Govern, a proposta del president, en la sessió
de dia 30 de març de 2012, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
Acord
‘Primer. Aprovar la primera fase del Projecte de Reestructuració del
Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que
s’adjunta com a annex.
Segon. Establir que correspon a cada conselleria, respecte als ens del sector públic que tengui adscrits, l’impuls i la coordinació de l’execució d’aquest
Acord.
Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma, 30 de març de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

ANNEX I
Primera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic
Instrumental
1.Àmbit funcional de salut
— GESMA
— Fundació Hospital Son Llàtzer
— Fundació Hospital de Manacor
— Fundació Comarcal d’Inca
S’extingeix l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària de Mallorca
(GESMA), tant els béns, els títols i els drets com els deutes i la resta d’obligacions exigibles titularitat de GESMA s’integren, en el moment de la seva extinció, dins el patrimoni del Servei de Salut de les Illes Balears.
Les fundacions hospitalàries Son Llàtzer, Hospital de Manacor i Comarcal
d’Inca són absorbides pel Servei de Salut de les Illes Balears.
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2.Àmbit funcional d’investigació en totes les àrees de la ciència en
temes relacionats amb les Illes Balears, de foment de la llengua catalana i
altres matèries relacionades
— Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
— Institut d’Estudis Baleàrics
S’extingeix l’organisme autònom Institut d’Estudis Baleàrics, es modifiquen els Estatuts del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, per
assumir les funcions del primer, i es canvia la denominació del Consorci, que
passa a denominar-se Consorci Institut d’Estudis Baleàrics.
3.Àmbit funcional agrícola i ramader
— Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA)
— Institut de Biologia Animal de Balears (IBABSA)
Es fusionen les societats mercantils públiques Serveis de Millora Agrària,
SA, i l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
4.Àmbit funcional d’impuls del desenvolupament empresarial, noves
tecnologies d’investigació i altres matèries relacionades
— Parcbit Desenvolupament
— Balear Innovació Telemàtica (BITEL)
— Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)
Es dissolen i s’extingeixen les societats Parcbit Desenvolupament, SA, i
Balear Innovació Telemàtica, SA (BITEL). Tant els béns, els títols i els drets
com els deutes i la resta d’obligacions exigibles titularitat d’aquestes societats
s’integren, en el moment de la seva extinció, en el patrimoni de la Fundació Illes
Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT).
5.Àmbit funcional de suport a la dependència, recursos sociosanitaris
i assistencials i altres matèries relacionades
— Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
— Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears
És absorbida la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència pel
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. Fins que
no es completi el procediment d’absorció, la Fundació continua desenvolupant
les activitats pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment, el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears se subroga en tots els drets i obligacions i en totes les relacions
jurídiques de la Fundació extingida.
6.Àmbit funcional d’investigació sanitària
— Fundació Mateu Orfila d’Investigació i Salut
— Fundació d’Investigació Sanitària Ramon Llull
Es fusionen ambdues fundacions.
7.Àmbit funcional de promoció de l’esport
— Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport)
— Consorci Escola Balear de l’Esport
S’extingeix el Consorci Escola Balear de l’Esport. Tant els béns, els títols
i els drets com els deutes i la resta d’obligacions exigibles de titularitat del
Consorci s’han d’integrar, en el moment de la seva extinció, en el patrimoni de
la Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport).
8.Àmbit funcional de promoció de l’oferta turística, de promoció del
desenvolupament de les Illes Balears com a destinació turística sostenible i
altres matèries relacionades
1.Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
2.Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
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És absorbida la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes
Balears per l’entitat pública empresarial Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB). Fins que no es completi el procediment d’absorció, la Fundació continua desenvolupant les activitats pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada
completat tot el procediment, l’ATB se subroga en tots els drets i obligacions i
en totes les relacions jurídiques de la Fundació extingida.
9.Reordenació de consorcis
— Situació inicial: 110
— Consorcis per extingir: 20
— Fusió de consorcis: 57
a.. Pla D
b. Pla Mirall
c. Consorci d’Aigües
d.Altres
»Total resultant fusions: 2
10. Consorci d’Aigües
1. Es crea un únic consorci d’aigües, resultat de la fusió dels consorcis
d’aigua existents en l’actualitat.
2. Es racionalitzen els costs simplificant estructures de funcionament.
11. Consorci d’Infraestructures
1. Es crea un únic consorci d’infraestructures, resultat de la fusió dels consorcis existents en l’actualitat (Pla D, Pla Mirall i altres).
2. Es racionalitzen els costs simplificant estructures de funcionament.
12. Extinció d’ens
S’extingeixen els ens següents del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Societats mercantils públiques
1) Tramvia de la Badia de Palma (TRAMBADIA)
Fundacions
1) Fundació CIDTUR
2) Fundació Balear de la Memòria Democràtica
3) Fundació Jocs Mundials Universitaris Palma 1999
4) Fundació Balear Contra la Violència de Gènere
5) Fundació d’Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears
6) Fundació Art a la Seu
Consorcis
1) Consorci Pati de sa Lluna
2) Consorci Pla Mirall Andratx
3) Consorci Pla Mirall Sant Llorenç
4) Consorci Pla Mirall Es Mercadal
5) Consorci Pla Mirall Eivissa
6) Consorci Pla Mirall Santa Eulàlia
7) Consorci Desestacionalització Pollença
8) Consorci Escola Balear de l’Esport
9) Consorci Foment de l’Esport a Manacor
10) Consorci Foment de l’Esport a Marratxí
11) Consorci per al Desenvolupament Esportiu a Ciutadella
12) Consorci Aubarca-Es Verger
13) Consorci Menorca Reserva de la Biosfera
14) Consorci Pla Mirall Inca
15) Consorci Pla Mirall Pollença
16) Consorci la Gola
17) Consorci del Joc Hípic de Menorca
18) Consorci del Joc Hípic de Mallorca
19) Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
20) Consorci Promoció i Foment Turisme Nàutic Sostenible (IB-BLAU)

—o—

