LLEI 8/1997 DE 18 DE DESEMBRE D'ATRIBUCIÓ DE
COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE
TUTELA, ACOLLIMENT I ADOPCIÓ DE MENORS
(BOCAIB núm. 157 extr., de 20 desembre de 1997;
BOE núm. 23, de 27 de gener de 1998)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant la Llei orgànica 9/1992, de 23 de desembre, de transferencia de
competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía
del artículo 143 de la Constitución, s'atribuí a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la competència exclusiva en matèria d'institucions públiques de protecció i
tutela de menors, la qual es materialitzà mitjançant el Reial Decret 2170/1993, de 10 de
desembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de protección de menores. Es
complia així la previsió estatutària establerta a l'apartat e) del punt 1 de l'article 16, i
després, amb la modificació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, efectuada per
la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, s'augmentà l'índex de matèries de competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regulat a l'article 10.33 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
No obstant això, l'exercici d'aquesta competència exclusiva, a diferència del punt
12 del mateix article 10 de l'Estatut d'Autonomia, resta delimitat a l'anomenat bloc de la
constitucionalitat amb el sotmetiment a la normativa estatal amb caràcter de llei
orgànica que regula la matèria i a la resta de normes següents:
1. Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Llei 21/1987, d'11 de novembre, de modificación del Código Civil en materia
de adopción y otras formas de protección de menores.
3. Llei orgànica 4/1992, de 5 de juny, de reforma de la ley reguladora de la
competencia y el procedimiento de los jueces de menores.
4. La Llei de les Illes Balears 6/1995, de 21 de març, d'actuació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en aplicació de les mesures judicials sobre menors
infractors.
5. La Llei de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels
menors desemparats.
Incidint en les diferències del 33 amb el punt 12 de l'article 10 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, el control de legalitat dels actes administratius dictats
en l'exercici de la competència de menors es poden recórrer davant la jurisdicció civil,
la qual cosa fa que les separa clarament d'altres matèries on és preceptiu l'exhauriment
de la via de recursos administratius per obrir la via de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No es tracta, per tant, de cap tipus d'assistència social, sinó de l'exercici
d'una protecció de caire jurídic, i amb unes eines molt concretes: les institucions
jurídiques de la tutela, l'acolliment familiar, les guardes i l'adopció, en els termes
regulats al Codi Civil.

L'article 10.12 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears es refereix a un
sistema assistencial, destinat a tota la població en general, sense perjudici d'una actuació
preventiva en determinats col·lectius més desfavorits, i amb la posada o
desenvolupament d'actuacions no previstes de manera específica en la legislació bàsica
de l'Estat.
Però, per a una adient adequació de l'exercici d'aquestes competències, s'ha de
tenir en compte la singular configuració territorial i institucional de les Illes Balears, en
la qual es complementen harmònicament l'imperatiu d'una articulació interinsular i
vertebradora, materialitzada al Govern de la Comunitat Autònoma, amb les parcel·les
d'autogovern de cada illa exercides pels consells insulars.
Les competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors no
consten com aquelles pròpies dels ens locals, ni d'aquelles exclusivament enumerades a
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que primigèniament o
diferidament poden assumir els consells insulars. No obstant això, la clàusula
anomenada residual del mateix article 39 permet que, prèvia la tramitació de les
formalitats i requisits adients i a demanda dels consells insulars, es puguin aprovar
transferències d'altres matèries que fossin d'interès propi de les corporacions insulars.
Es tracta, per tant, de conjugar la previsió estatutària de l'article 10.33 amb la de
l'article 39, i tot allò amb criteris de màxima eficàcia, rendibilitat social i sobretot
escrupolós respecte a la legalitat vigent pel que fa als drets dels menors.
Per tot això, s'aprova la llei present on es fa un plantejament institucional
harmònic entre les accions protectores a desenvolupar pels consells insulars, més
relacionades amb aspectes assistencials i preventius, i aquelles que en estreta
coordinació amb les anteriors suposin una intervenció jurídica presidida pels principis
de seguretat jurídica, igualtat, imparcialitat i objectivitat.
Cal recordar que les Illes Balears són una realitat geogràfica i històrica plural,
desigual i diversa, de difícil articulació en un sistema conjunt d'institucions políticoadministratives. Per donar satisfacció a la voluntat d'autogovern de cada illa, articulada
com un sistema de cooperació harmònica de caràcter interinsular, i en aplicació de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei de les Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril,
de consells insulars, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat les vuit lleis d'atribució
de competències als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i set al
Consell Insular de Mallorca, següents:
1. La Llei 9/1990, de 20 de juny, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
2. La Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de règim local.
3. La Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'informació turística.
4. La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i assistència social.
5. La Llei 13/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.

6. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació
sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.
7. La Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aqüàtics, reguladora del procediment
i de les infraccions i sancions.
8. La Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'ordenació turística.
La llei present, d'atribució de competències als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de protecció de menors, això és la
transferència de la funció executiva i la gestió corresponents a la tutela, l'acolliment i
l'adopció de menors, constitueix la novena passa, fins ara, que ha de significar una més
propera i millor prestació dels serveis públics.
Article 1. Objecte de la llei
La llei present té per objecte atribuir als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, dins del seu àmbit territorial i amb caràcter de
pròpies, les competències assumides pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en relació a les matèries de protecció de menors que s'indiquen i regular-ne
l'exercici.
Article 2. Règim d'atribució de les competències
L'atribució de les competències es realitza en règim de transferència d'acord amb
el que preveu l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, l'article 12.3 de la
Llei de les Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, i en els termes que
s'estableixen en aquesta llei.
Article 3. Competències que es transfereixen als consells insulars
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera
assumeixen la funció executiva i la gestió de les competències que havien estat
atribuïdes al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tutela,
acolliment i adopció de menors, excepte les potestats genèriques i específiques
determinades als articles 4 i 5 de la llei present, i en particular:
1. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels expedients de declaració de
situació de risc en un menor establint les actuacions de protecció tendents a reduir el
risc o a suprimir-lo, regulades, actualment, a l'article 17 de la Llei orgànica 1/1996, de
15 de gener, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Les actuacions de protecció i la vigilància sobre l'exercici adequat de la pàtria
potestat o de la tutela sobre menors, en concurrència amb altres administracions,
regulades, actualment, a l'article 12 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
3. L'atenció immediata als menors en situació de desemparament i les actuacions
protectores immediates jurídiques i materials, regulades, actualment, a l'article 14 de la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, i a l'article 7 de la Llei de
les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors desemparats.

4. La iniciació, detecció en el seu cas, ordenació, tramitació i resolució dels
expedients de protecció en els casos de possible desemparament de menors, regulades,
actualment, als articles 10, 11, 13, 16 i 18 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; a l'article 172 del Codi Civil, i als articles 5 a 11 de la Llei de les
Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors desemparats.
5. L'assumpció de la tutela de menors en situació de desemparament i les
actuacions necessàries per al seu desenvolupament en favor del menor, jurídiques i
materials, regulades, actualment, a l'article 172 del Codi Civil i als articles 9, 11 i 12 de
la Llei de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors
desemparats.
6. L'assumpció de la guarda de menors conforme amb el que estableixen l'article
172.2 del Codi Civil, els articles 13 a 17 i 25 i 26 de la Llei de les Illes Balears 7/1995,
de 21 de març, de guarda i protecció dels menors desemparats, i l'article 19 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
7. En els casos d'assumpció de la tutela o la guarda, els consells insulars
gestionaran totes les actuacions protectores concurrents en benefici dels menors d'acord
amb la legislació vigent, com són les prestacions que regula la legislació protectora de
la Seguretat Social per als menors, previstes, actualment, al texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 1/1994,
de 20 de juny.
8. L'exercici d'accions civils i penals en benefici dels menors amb expedient de
protecció, bé directament al jutjat, bé mitjançant la intervenció del Ministeri Fiscal,
regulat, actualment, per l'article 158 del Codi Civil i concordants; l'article 12 de la Llei
de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors
desemparats, i la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9. L'exercici de la tutela en casos de menors estrangers desemparats d'acord amb
el que disposa, actualment, l'article 10.3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, i les actuacions que se'n derivin.
10. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels acolliments familiars,
inclosa la preparació de la proposta judicial d'acolliment familiar, en favor de menors
amb expedient de protecció, regulades, actualment, als articles 173 i 173 bis del Codi
Civil, a l'article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del
menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, i
als articles 18 a 23 de la Llei de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i
protecció dels menors desemparats.
11. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels expedients de famílies
sol·licitants d'acolliment familiar, conforme amb la normativa anterior.
12. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució per a la formació de la
proposta prèvia d'adopció, en favor de menors amb expedient de protecció, regulades,
actualment, als articles 175 a 180 del Codi Civil, a l'article 24 de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, i a l'article 24 de la Llei de les Illes
Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors desemparats.

13. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels expedients de famílies
sol·licitants d'adopció, inclosa l'expedició de la certificació d'idoneïtat, regulades
actualment a l'article 176.2 del Codi Civil i concordants.
14. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució sobre idoneïtat en els
expedients de famílies sol·licitants d'adopció internacional, inclosa l'expedició de la
mateixa certificació, regulades, actualment, als articles 9.5 i 176.2 del Codi Civil i a
l'article 25 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
15. La defensa de les mesures adoptades en l'exercici de la protecció de menors
(guarda, tutela, denegació de guarda, acolliments i proposta d'adopció entre d'altres)
davant el Jutjat de Primera Instància competent i davant la resta d'instàncies judicials,
mitjançant els propis serveis i conforme amb la legislació processal vigent.
16. Les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'autoritat central espanyola
prevista, actualment, en el Conveni relatiu a la protecció del nin i a la cooperació en
matèria d'adopció internacional, fet a La Haia el 29 de maig del 1993, d'acord amb el
que disposen els seus articles 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i
concordants.
17. Les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'Administració competent en
matèria d'acreditació, habilitació, inspecció, suspensió i revocació de l'habilitació de les
entitats col·laboradores en matèria de guarda de menors, en l'àmbit del seu territori,
regulades, actualment, al Decret 46/1997, de 21 de març, pel qual s'ordena, en l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'establiment i la regulació
dels requisits per a l'acreditació i habilitació de les entitats col·laboradores de
l'Administració en matèria de guarda de menors i integració familiar.
18. Les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'Administració competent en
matèria d'acreditació, habilitació, inspecció, suspensió i revocació de l'habilitació de les
entitats col·laboradores en matèria d'adopció internacional, en l'àmbit del seu territori,
regulades, actualment, al Decret 187/1996, d'11 d'octubre, regulador de l'habilitació i
activitats a desenvolupar per entitats col·laboradores en mediació familiar en matèria
d'adopció internacional.
19. Les funcions i obligacions pròpies de l'Administració autonòmica de les Illes
Balears en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, en l'àmbit territorial de
cada consell insular, regulades actualment a la Llei de les Illes Balears 9/1987, d'11 de
febrer, d'acció social, sense perjudici de les facultats pròpies dels municipis, regulades a
la seva normativa bàsica específica i a la mateixa Llei 9/1987 esmentada.
Article 4. Potestats genèriques que es reserva el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Pel que fa a les matèries objecte d'atribució per la llei present, el Govern de la
Comunitat Autònoma es reserva les potestats, els serveis, les funcions i les actuacions
genèriques següents:
1. La coordinació dels consells insulars en l'exercici de la competència
transferida, amb les facultats connexes, i aquelles en les quals es concreta, atès el tenor
del capítol VI de la Llei de les Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, consells insulars. La
fixació, el seguiment i l'avaluació de les directrius d'obligat compliment per a la
mencionada coordinació.
2. La gestió de les estadístiques autonòmiques.

3. L'estudi, la investigació, les publicacions, els congressos, els plans de
formació dels professionals, els programes experimentals i els plans de promoció i
protecció dels menors i dels seus drets, d'àmbit autonòmic.
4. La representació i les relacions amb altres comunitats autònomes, amb
l'Administració general de l'Estat i amb organismes internacionals, així com programes
de cooperació amb els anteriors. Les relacions internacionals sobre adopció i acolliment
familiar, sense perjudici de les competències de l'Administració general de l'Estat.
Article 5. Potestats específiques que es reserva el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva, en les
matèries objecte de la llei present, l'exercici de les accions legals pertinents en defensa
dels drets dels menors en els termes prevists a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener,
de Protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Article 6. Normativa reguladora
1. En l'exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els consells
insulars ajustaran el seu funcionament al règim que s'hi estableix, com també a la Llei
de les Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, i a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, i a la legislació emanada del Parlament de les Illes Balears que
esdevingui d'aplicació, o subsidiàriament, a la legislació estatal.
2. En l'exercici de les actuacions protectores, els consells insulars s'ajustaran al
que preceptua la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, als
convenis internacionals en la matèria subscrits per Espanya, i a la legislació sectorial
autonòmica o estatal que hi sigui d'aplicació.
3. Els consells insulars tendran potestat reglamentària organitzativa per regular
el funcionament propi.
4. Derogat. 1
Article 7. Potestat reglamentària normativa
Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'exercici de
la potestat reglamentària normativa sobre les competències atribuïdes als consells
insulars per aquesta llei, amb subjecció a les limitacions establertes als punts 1 i 2 de
l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i en especial, al desplegament
reglamentari dels procediments necessaris per a la formalització dels expedients
administratius de protecció de menors.
Article 8. La Comissió Interinsular de Protecció de Menors
1. Es crea la Comissió Interinsular de Protecció de Menors, amb l'objecte
d'unificar els criteris d'aplicació de la normativa vigent en aquest moment o en el futur,
com també de planificar i avaluar l'estratègia en matèria de protecció de menors que s'ha
d'aplicar dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual tendrà
facultats per a la interpretació, la fixació de criteris d'aplicació de la normativa i la
formulació de propostes per assegurar la protecció social, econòmica i jurídica dels
menors.
1

Vegeu la disposició derogatòria de la Llei 8/2000, de 27 d'Octubre, de Consells Insulars.

2. La Comissió Interinsular de Protecció de Menors serà integrada pels membres
següents:
a) Pel president, que serà el conseller del Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears competent en la matèria o persona en qui delegui.
b) Quatre vocals: tres que nomenaran els consells insulars, un per cada consell, i
un, que actuarà de secretari de la comissió, nomenat pel conseller del Govern de la
Comunitat Autònoma competent en la matèria.
3. La comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any i quan ho sol·licitin,
almenys, una de les institucions representades o ho determini el president. A les
reunions hi podran assistir els vocals, acompanyats dels tècnics que considerin oportuns,
els quals tindran veu, però no vot.
4. La Comissió Interinsular de Protecció de Menors elaborarà i aprovarà el seu
reglament de funcionament.
Article 9. Funcions de coordinació i informació mútua
1. Sense perjudici del que disposa l'article anterior i de la coordinació general a
què fa referència el capítol VI de la Llei de les Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, de
consells insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma i els consells insulars podran
acordar els mecanismes adequats de coordinació i informació mútua en les matèries
objecte d'aquesta atribució.
2. El Govern de la Comunitat Autònoma i els consells insulars cooperaran a
l'àmbit de la informació sobre el funcionament general del sistema de protecció a la
infància, l'atenció a menors i altres accions relatives a menors i en els aspectes que
suposin una millora del sistema de protecció a la infància.
3. Els consells insulars posaran en coneixement del Govern de la Comunitat
Autònoma totes les dades que siguin necessàries per a la formació, gestió i control dels
registres que a continuació es mencionen, així com també qualsevol altra dada
convenient als afectes estadístics:
a) Registre autonòmic de centres d'acollida residencial de menors.
b) Registre autonòmic de protecció de menors.
c) Registre autonòmic d'adopcions.
Article 10. Dels registres
1. El registre autonòmic de protecció de menors serà únic per a tota la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i tindrà caràcter reservat, i la seva custòdia i gestió serà
encomanada al Govern de la Comunitat Autònoma, a través de la conselleria competent
en la matèria. Aquest registre disposarà de les seccions següents:
Secció primera: de les guardes.
Secció segona: de les tuteles.
Secció tercera: dels acolliments.
2. El registre autonòmic d'adopcions tindrà caràcter únic per a tota la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, serà reservat, i la seva custòdia i gestió serà encomanada
al Govern de la Comunitat Autònoma, a través de la conselleria competent en la
matèria. Aquest registre disposarà de les seccions següents:
Secció primera: de les sol·licituds d'adopció nacional i internacional.
Secció segona: dels certificats d'idoneïtat.

Secció tercera: de les propostes prèvies d'adopció i de les tramitacions d'adopció
internacional.
3. L'organització i funcionament dels registres referits serà objecte de
desplegament reglamentari, que es durà a terme d'acord amb els principis següents:
a) Intimitat, confidencialitat i obligació de reserva respecte de les inscripcions
que estiguin a qualssevulla de les seccions d'aquest registre.
b) Accés del Ministeri Fiscal en el compliment de les funcions que legalment té
encomanades.
4. Els consells insulars, en l'àmbit territorial respectiu, crearan i gestionaran els
seus propis registres insulars de centres d'acollida residencial de menors; de protecció
de menors i d'adopcions, els quals tendran la mateixa estructura, organització i
funcionament assenyalats als punts anteriors d'aquest article, respecte de les matèries
que són de la seva competència.
Article 11. Cost efectiu
1. El cost efectiu anual de l'atribució de les competències a què es refereix
aquesta llei, ascendeix a SIS-CENTS SETZE MILIONS CENT SETANTA-SIS MIL
NOU-CENTES VUITANTA PESSETES (616.176.980 PTA) per a l'any 1998.
El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de les remuneracions
concretes que afectin el personal respecte del capítol I, i de l'índex de preus al consum
quant a la resta de capítols i als costs indirectes.
2. La quantificació del cost efectiu s'ha realitzat de conformitat amb les
valoracions següents:
(Vegeu BOCAIB núm. 157 ext., de 20 de desembre de 1997)
Article 12. Mitjans personals
Es transfereix als consells insulars i sota la seva capacitat organitzativa el
personal següent:
(Vegeu BOCAIB núm. 157 ext., de 20 de desembre de 1997)
Article 13. Mitjans materials
1. Béns immobles: L'atribució de competències que es du a terme mitjançant
aquesta llei no dóna lloc a cap tipus de traspàs de béns immobles.
2. Béns mobles: L'inventari dels béns mobles que es posen a disposició dels
consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, s'especificaran en
l'acta de lliurament que serà formalitzada pels presidents dels consells insulars i la
consellera de la Funció Pública i Interior.
Article 14. Control de la legalitat i impugnació dels actes i acords dels
consells insulars
1. Derogat. 2
2. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si s'escau,
exercitarà les facultats d'impugnació dels acords dels consells insulars davant de la
jurisdicció contenciosa administrativa, quan incorrin en infracció de l'ordenament
jurídic.
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Vegeu la disposició derogatòria de la Llei 8/2000, de 27 d'Octubre, de Consells Insulars.

Disposicions addicionals
Primera. Subrogació
Els consells insulars se subroguen, a partir de l'efectiva atribució de
competències prevista en aquesta llei, als drets i obligacions de l'Administració de la
Comunitat Autònoma relatius a les competències transferides.
Segona. Dret d'opció dels funcionaris i del personal laboral
Els funcionaris i el personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, procedents de l'Administració general de l'Estat o d'un altre organisme o
institució públics, o que hi hagin ingressat directament, que amb motiu de l'atribució de
competències als consells insulars resultin traspassats, mantindran els drets que els
corresponguin, inclòs el de participar en els concursos de trasllat que convoqui la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en igualtat de condicions que la resta dels
membres de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot moment el dret
permanent d'opció.
Tercera. Comissió paritària
Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el consell insular corresponent, una comissió paritària la missió de la qual serà
fer efectiu el traspàs de la documentació i dels mitjans personals i materials que aquesta
llei determina, com també garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els
terminis establerts per la legislació vigent.
Quarta. Gratuïtat del Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Serà gratuïta la publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears dels anuncis, dels acords i d'altres documents exigits per l'ordenament
jurídic, com a conseqüència de l'execució i la gestió pels consells insulars de les
competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.
Cinquena. Subrogació del Consell Insular d'Eivissa i Formentera
El Consell Insular d'Eivissa i Formentera serà el titular de la cessió d'ús del solar
i de l'edifici, propietats de l'Ajuntament d'Eivissa, existents al carrer Fra Vicent Nicolau,
núm. 7 d'Eivissa, on es troba situat el centre ""Bisbe Huix"" d'acolliment de menors.
Disposicions transitòries
Primera. Resolució dels recursos administratius
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència per resoldre els recursos administratius contra els actes i acords dictats pels
òrgans d'aquest, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que estableix la llei
present, encara que el recurs s'interposi posteriorment.
Segona. Representació i defensa judicial
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
representació i defensa en judici dels recursos i accions jurisdiccionals contra els actes i
acords dictats pels òrgans d'aquest, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que
estableix la llei present, encara que el litigi s'interposi posteriorment.

Tercera. Convenis de col·laboració
1. Amb la finalitat que els consells insulars puguin executar de manera eficaç les
competències que aquesta llei els atribueix, i fins que no disposin de tots els mitjans
tècnics i humans adequats per a l'exercici de les funcions atribuïdes, podran atorgar-se
convenis de col·laboració entre el Govern de la Comunitat Autònoma i els consells
insulars, a petició d'aquests, i no suposaran cap càrrega econòmica per a les
administracions insulars.
2. Aquests instruments de col·laboració definiran les obligacions a realitzar pels
serveis del Govern de la Comunitat Autònoma en la prestació de l'assistència tècnica
que procedeixi.
Quarta. Ajornament de les adopcions internacionals
1. L'efectivitat de les resolucions en matèria d'adopcions internacionals, amb el
caràcter d'autoritat central encarregada de donar compliment a les obligacions del
Conveni de La Haia de 29 de maig del 1993, s'ajorna fins l'endemà que es publiqui en el
diari oficial la designació dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera com a autoritats centrals en l'àmbit dels territoris respectius.
2. La tramitació dels expedients d'adopció internacional correspondrà als
consells insulars, amb independència que, transitòriament, el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dicti la resolució definitiva.
Disposicions finals
Primera. Habilitació del Govern
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè dicti les disposicions
necessàries per al desenvolupament i l'execució de la llei present.
Segona. Data d'efectivitat de l'atribució
Per tal de donar compliment a allò que regula l'article 22.h) de la Llei de les Illes
Balears 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix el dia 1 de gener del 1998
com a data per a l'inici efectiu de les funcions executives i de gestió derivades de la
transferència de competències que disposa aquesta llei.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei vigirà el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

