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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 14429
Decret 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular
de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat,
la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes
L’apartat 18 de l’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, preveu que la Comunitat
Autònoma, en sentit genèric o ampli, és a dir, com a subjecte autonòmic en el
conjunt de l’Estat, té la competència exclusiva en matèria d’artesania i de
foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, com també de promoció de productes artesans i creació de canals
de comercialització.
Ara bé, en el marc de la nova articulació del sistema autonòmic a les Illes
Balears prevista en l’Estatut vigent, les facultats implícites en les competències
abans esmentades són atribuïdes a diferents àmbits institucionals. En aquest sentit, de conformitat amb l’apartat 14 de l’article 70 de la norma institucional autonòmica, en les matèries d’artesania, com també en el foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, la promoció
de productes artesans i la creació de canals de comercialització —com en moltes altres a què es refereix l’article esmentat— els consells insulars tenen reconegudes, per llei, competències pròpies les funcions i serveis inherents a les
quals, d’acord amb el que preveu el darrer paràgraf de l’article 70 esmentat,
s’han de traspassar a les institucions insulars mitjançant un acord de la Comissió
Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars —òrgan de caràcter paritari
previst en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia— que ha
de prendre la forma de proposta al Govern de les Illes Balears, el qual, mitjançant un decret, l’haurà d’aprovar.
En aquest cas, atès que la Llei 8/1999, de 12 d’abril, en el marc estatutari
vigent llavors, ja va atribuir als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera —aquest darrer ja extingit— les competències en matèria d’artesania, competències que, en canvi, no va assumir, en aquell moment, el Consell de
Mallorca, ara pertoca que es materialitzi en aquesta institució insular el traspàs
de les funcions i els serveis en la matèria esmentada.
Així doncs, la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars per al traspàs de
funcions i serveis, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19
d’octubre, una vegada acomplerts els tràmits establerts en el Reglament de funcionament de l’òrgan col·legiat estatutari esmentat, ha aprovat, en la sessió de
dia 25 de maig de 2010, l’oportú Acord sobre el traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’artesania i de foment de
la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes.
Aquest Acord, en forma de proposta de traspàs de funcions i serveis en les matèries susdites, s’eleva a la consideració del Consell de Govern perquè, mitjançant
decret, l’incorpori a l’ordenament jurídic.
Per tot això, amb l’acord previ de la Comissió Mixta Govern-Consells
insulars d’aprovació de la proposta de traspàs al Consell Insular de Mallorca de
les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la
capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
de dia 18 de juny de 2010
DECRET
Article 1
S’aprova l’acord de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars prevista
en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, adoptat pel Ple de l’esmentat òrgan col·legiat estatutari en la sessió de
dia 25 de maig de 2010, pel qual es traspassen al Consell Insular de Mallorca
les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la
capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes.
Article 2
En conseqüència, queden traspassades al Consell Insular de Mallorca les
funcions i els serveis, com també els mitjans personals i els crèdits pressupos-
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taris corresponents, en els termes que resultin del mateix acord i de les relacions
1 i 2 de l’annex.
Article 3
El traspàs a què es refereix aquest Decret tindrà efectivitat a partir del dia
assenyalat en l’acord de la Comissió Mixta esmentada, sens perjudici que la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia produeixi fins a aquest dia, si escau,
els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix
règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de l’adopció de l’acord
de què es tracta.
Article 4
Els crèdits pressupostaris que es determinen, de conformitat amb la relació número 2 de l’annex, seran donats de baixa en els conceptes pressupostaris
corresponents i seran transferits per la Conselleria d’Economia i Hisenda als
conceptes habilitats en la secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, destinats a finançar el cost de les funcions i els serveis assumits pels
consells insulars, un cop la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia trameti a
la Conselleria esmentada els certificats de retenció de crèdit, per donar compliment a la normativa econòmica pressupostària vigent.
Disposició addicional primera
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, mentre el Consell Insular de
Mallorca no aprovi les ordenances fiscals corresponents a les funcions i els serveis que es traspassen mitjançant aquest Decret, aquesta institució insular aplicarà les taxes i els preus públics establerts en la legislació autonòmica vigent.
Disposició addicional segona
De conformitat amb el que determina la disposició addicional primera de
la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions,
les disposicions i altres actes exigits per l’ordenament jurídic que es facin com
a conseqüència de l’exercici pel Consell Insular de Mallorca de les funcions i
els serveis que s’hi traspassen mitjançant aquest Decret.
Disposició addicional tercera
Les conselleries d’Economia i Hisenda, de Comerç, Indústria i Energia, i
d’Innovació, Interior i Justícia, conjuntament o separadament, en els seus àmbits
de competència respectius, han d’instrumentar, mitjançant els seus òrgans superiors i directius afectats en cada cas, les mesures necessàries per a l’execució del
que disposa aquest Decret.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de juny de 2010
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila
ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris, ambdós secretaris de la
Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en representació, el primer, del
Govern de les Illes Balears, i la segona, dels consells insulars,
CERTIFIQUEN:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars, en la sessió de
dia 25 de maig de 2010, ha adoptat un acord de traspàs al Consell Insular de
Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’artesania i de foment de
la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes,
en els termes que es detallen a continuació:
A) Referència dels preceptes estatutaris en què s’empara el traspàs de
funcions i serveis
L’apartat 18 de l’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, preveu que la Comunitat
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Autònoma, en sentit genèric o ampli, és a dir, com a subjecte autonòmic en el
conjunt de l’Estat, té la competència exclusiva en matèria d’artesania i de
foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, com també de promoció de productes artesans i creació de canals
de comercialització.
Ara bé, en el marc de la nova articulació del sistema autonòmic a les Illes
Balears prevista en l’Estatut vigent, les facultats implícites en les competències
abans esmentades són atribuïdes a diferents àmbits institucionals. En aquest sentit, de conformitat amb l’apartat 14 de l’article 70 de la norma institucional autonòmica, en les matèries d’artesania, com també en el foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, la promoció
de productes artesans i la creació de canals de comercialització —com en moltes altres a què es refereix l’article esmentat— els consells insulars tenen reconegudes, per llei, competències pròpies les funcions i serveis inherents a les
quals, d’acord amb el que preveu el darrer paràgraf de l’article 70 esmentat,
s’han de traspassar a les institucions insulars mitjançant un acord de la Comissió
Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars —òrgan de caràcter paritari
previst en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia— que ha
de prendre la forma de proposta al Govern de les Illes Balears, el qual, mitjançant un decret, l’haurà d’aprovar.
En aquest cas, atès que la Llei 8/1999, de 12 d’abril, en el marc estatutari
vigent llavors, ja va atribuir als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera —aquest darrer ja extingit— les competències en matèria d’artesania, competències que, en canvi, no va assumir, en aquell moment, el Consell de
Mallorca, ara pertoca que es materialitzi en aquesta institució insular el traspàs
de les funcions i els serveis en la matèria esmentada.
B) Funcions i serveis de l’Administració de la Comunitat Autònoma
que ha d’assumir el Consell de Mallorca
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3. En el seu àmbit territorial, correspon al Consell de Mallorca, en el
marc de l’ordenament jurídic vigent, la facultat inspectora sobre les competències pròpies en matèria d’artesania.
4. En les competències atribuïdes com a pròpies al Consell de Mallorca
en matèria d’artesania, aquest últim exerceix la potestat reglamentària, de conformitat amb el que estableix l’article 72 de l’Estatut d’autonomia.
5. En les competències atribuïdes com a pròpies al Consell de Mallorca
en matèria d’artesania, li correspon l’exercici de l’activitat de foment —sens
perjudici de l’activitat que correspongui a la Comunitat Autònoma— i la fixació de polítiques pròpies o, quan així ho decideixi, la fixació de polítiques comunes amb altres consells insulars, i amb altres illes, comunitats o amb l’Estat d’acord amb el Govern de les Illes Balears.
6. El Consell de Mallorca forma part de la Comissió d’Artesania de les
Illes Balears amb les funcions atribuïdes per la norma que reguli aquesta
Comissió.
7. La interlocució ordinària del Consell de Mallorca amb les entitats
representatives dels sectors artesans de Mallorca i els artesans i artesanes de l’illa de Mallorca s’articula a través dels instruments que es creïn en exercici de la
seva potestat reglamentària, que s’adequaran en tot moment al règim competencial que determina l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
8. El Consell de Mallorca ha de gestionar, en el seu àmbit territorial, el
Registre d’Empreses Artesanes de Mallorca, el Registre d’Artesans de Mallorca
i el Registre de Mestres Artesans de Mallorca, els quals seran part integrant del
Registre d’Empreses Artesanes de les Illes Balears, del Registre d’Artesans de
les Illes Balears i del Registre de Mestres Artesans de les Illes Balears.

1. En els termes de l’Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta
Govern-Consells Insulars i de les normes que el facin efectiu, es traspassen al
Consell de Mallorca, dins el seu àmbit territorial i amb subjecció a l’ordenament
sectorial vigent, les funcions i els serveis que fins ara duia a terme
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’artesania, com també de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, que s’indiquen a continuació:

Correspon a aquest Consell Insular, en el seu àmbit territorial, la inscripció, la cancel·lació i la pràctica de la resta d’assentaments que pertoquin, dels
actes i acords que hagin d’accedir a aquests registres, de conformitat amb l’ordenament vigent.

1.1. La convocatòria i la realització de les proves per obtenir les cartes
d’artesà i de mestre artesà.

1. Corresponen a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en els termes de l’Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta
Govern-Consells Insulars i de les normes que el facin efectiu, les funcions i els
serveis següents, els quals ha de continuar duent a terme:

1.2. L’atorgament de la carta d’artesà (CA) i de mestre artesà (CMA),
així com qualsevol modificació d’aquesta condició reconeguda administrativament.
1.3. L’atorgament del document de qualificació artesanal (DQA) de reconeixement de la condició d’empresa artesana. Pel que fa a la qualitat artesana:
a)
b)

L’atorgament dels distintius de qualitat artesanal a les empreses.
La declaració de zones d’interès artesanal.

1.4. La proposta al Govern de les Illes Balears de l’actualització i revisió
del repertori d’oficis artesans de l’illa de Mallorca.
1.5. El foment de la competitivitat del sector artesà de Mallorca.
1.6. Les relacions amb l’Administració general de l’Estat i els ens que en
depenen, les administracions de les altres comunitats autònomes i, en general,
amb la resta d’institucions, organitzacions i entitats, nacionals o internacionals,
quan aquestes relacions es refereixin a àmbits de les matèries a què al·ludeix
l’article 70.14 de l’Estatut d’autonomia, quan no s’hagin de desenvolupar activitats considerades d’interès general.
2. En general, les competències pròpies del Consell de Mallorca en
aquestes matèries s’exerciran sens perjudici del següent:
a) Les funcions i els serveis que es reserven el Govern i
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè afecten
els interessos generals de la Comunitat Autònoma en conjunt i que s’especifiquen en l’apartat C d’aquest Acord de traspàs.
b) Les competències que corresponen al Govern i a l’Administració de
la Comunitat Autònoma en matèria d’indústria, de comerç interior, d’ordenació
de l’activitat comercial i la resta de submatèries a què es refereixen els apartats
34 i 42 de l’article 30 de l’Estatut d’autonomia, com també les que li pertoquen,
d’acord amb el que estableix l’article 31.6 d’aquesta norma institucional autonòmica, en l’àmbit de l’ordenació i la planificació de l’activitat econòmica de
les Illes Balears.
c) Les autoritzacions sectorials que, si escau, corresponen a altres
administracions públiques, en l’àmbit de les empreses artesanes i de la comercialització dels seus productes.

C) Funcions i serveis que es reserva l’Administració de la Comunitat
Autònoma

1.1. Pel que fa a la representació institucional de les Illes Balears:
Les relacions amb l’Administració general de l’Estat i els ens que
en depenen, les administracions de les altres comunitats autònomes i, en general, amb la resta d’institucions, organitzacions i entitats, nacionals o internacionals, quan aquestes relacions es refereixin a àmbits de les matèries a què
al·ludeix l’article 70.14 de l’Estatut d’autonomia respecte a les quals s’hagin de
desenvolupar actuacions considerades d’interès general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article 114 de l’Estatut d’autonomia.
Es reconeix el dret de participació del Consell Insular de Mallorca en la
formació de la posició negociadora en les relacions esmentades, com també dels
altres consells insulars, en consideració als interessos que els són propis.
1.2. En relació amb les proves per a l’obtenció de les cartes d’artesà i de
mestre artesà:
La determinació dels requisits per obtenir les cartes d’artesà i de
mestre artesà.
1.3. En relació amb la delimitació del conjunt d’activitats que, en el territori de les Illes Balears, han de formar part del sector artesà:
El manteniment, l’actualització, la difusió del repertori d’oficis artesanals de la Comunitat Autònoma, a proposta dels consells insulars.
1.4. Pel que fa al suport als òrgans col·legiats d’àmbit autonòmic en el
sector de l’artesania:
El manteniment de la funcionalitat operativa de la Comissió
d’Artesania de les Illes Balears.
1.5. En relació amb la promoció comercial del sector artesà de les Illes
Balears:
a)

La participació institucional en fires, congressos, exposicions i altres
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manifestacions col·lectives, en els àmbits que pertoqui, en interès del sector de
l’artesania de les Illes Balears en conjunt.
b) L’establiment de mesures per incentivar la presència activa dels diferents sectors artesans de les Illes Balears en esdeveniments firals fora de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, tant dins com fora del territori nacional.
2. A fi de disposar d’un cens de l’artesania de la comunitat autònoma,
l’Administració de la Comunitat Autònoma tindrà la titularitat del Registre
d’Empreses Artesanes, del Registre d’Artesans i del Registre de Mestres
Artesans que estan integrats per les dades de cada un dels registres dels consells
insulars, que tenen la titularitat dels seus propis registres.
D) Funcions i serveis en què han de concórrer les administracions autonòmica i insular
1.1. En el procediment de determinació dels requisits per a l’obtenció de
la carta d’artesà i de mestre artesà l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears ha d’establir un procediment de coordinació amb els consells
insulars, per harmonitzar criteris en la definició final del contingut d’aquests
requisits.
1.2. La formació i l’actualització del repertori d’oficis artesanals, de
competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
s’ha d’establir d’acord amb la proposta dels consells insulars.
E) Instruments i formes institucionals de col·laboració i cooperació de
les administracions autonòmica i insular en l’àmbit de les matèries d’artesania,
com també en el foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Consell de Mallorca, en consideració als interessos comuns que els vinculen,
s’han de prestar ajut i auxili recíproc per a un exercici efectiu de les funcions i
dels serveis inherents a les seves competències.
2. En el marc de la legislació reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu comú, l’Administració de la Comunitat Autònoma pot
subscriure amb el Consell de Mallorca, en els àmbits de les seves competències
respectives, protocols generals i convenis de col·laboració, com també aprovar
plans i programes d’actuació conjunta i fer ús dels instruments i les mesures de
col·laboració que considerin adequats per a l’acompliment d’assumptes d’interès comú.
3. Ambdues administracions —directament o, si pertoca, a través dels
seus ens instrumentals— han d’establir un marc general i permanent de relació
en les matèries assenyalades en aquest apartat, entre d’altres, als efectes
següents:
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les Illes Balears, si escau, reglamenti sobre la composició, l’organització i les
funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears.
c) Formular propostes per a l’actuació coordinada i conjunta entre
administracions, en l’exercici de les funcions i dels serveis que tant
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com els consells
insulars, en l’àmbit de les seves respectives competències, projectin sobre la
promoció comercial a l’exterior del sector artesà de les Illes Balears.
F)

1. En la relació adjunta número 1 es referencia nominalment el personal funcionari i els llocs de treball adscrits a les funcions i els serveis traspassats, els quals passaran a dependre del Consell Insular de Mallorca en els termes
prevists en les normes que els siguin aplicables i en les condicions que figuren
en els seus expedients de personal.
2. El personal traspassat s’integrarà plenament en la funció pública del
Consell Insular de Mallorca, com a funcionaris propis d’aquesta institució.
3. Aquests funcionaris passaran a estar en situació administrativa de
servei actiu en el Consell Insular de Mallorca i es regiran, mentre persisteixin en
aquesta situació, per la legislació aplicable a aquesta institució.
4. El Consell Insular de Mallorca, a l’hora d’integrar els funcionaris
transferits com a propis, respectarà tots els drets que tenguin consolidats els
afectats en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, llevat dels endarreriments i de les indemnitzacions meritats abans de l’efectivitat
d’aquest traspàs.
5. En l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
els funcionaris traspassats continuaran pertanyent als seus cossos o escales d’origen en la situació de serveis en altres administracions públiques i, en relació
amb aquesta situació, mantindran els drets que els corresponguin, fins i tot el de
participar en els concursos de trasllats que convoqui l’Administració susdita, en
igualtat de condicions que la resta dels membres del mateix cos o escala, perquè
puguin mantenir així el dret permanent d’opció.
6. La conselleria competent en matèria de funció pública de
l’Administració de la Comunitat Autònoma notificarà el traspàs als interessats.
Així mateix, es remetrà als òrgans competents del Consell de Mallorca una
còpia certificada de tots els expedients del personal traspassat, i també els certificats d’havers referits a les quantitats meritades durant el 2010.
7. En el supòsit que sigui necessari introduir correccions o rectificacions en la relació de personal esmentada, es duran a terme, amb la constatació
prèvia d’ambdues administracions, mitjançant un certificat expedit per la
Secretaria conjunta de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars.
G)

a) Cooperació, col·laboració, coordinació i informació en l’exercici
mutu de les competències pròpies.
b) Establiment de mecanismes d’informació i col·laboració sobre les
respectives polítiques públiques i els assumptes d’interès comú.
c) Impuls del seguiment i la resolució de conflictes en totes les qüestions d’interès comú.
4. La interlocució ordinària de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb la resta d’institucions insulars i les entitats
representatives dels sectors artesans de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, i els artesans i artesanes de cadascuna de les Illes s’estableix a través de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears, òrgan col·legiat autonòmic
de proposta i de participació, les funcions del qual, que s’establiran per decret
del Govern, s’adequaran en tot moment al règim competencial que determina
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
5. El Govern de les Illes Balears, d’acord amb els consells insulars,
modificarà el Decret 104/2000, de 7 de juliol, que va crear la Comissió
Interinsular d’Artesania de les Illes Balears, per configurar aquest òrgan
col·legiat, amb la nova denominació de Conferència Sectorial d’Artesania, com
a plataforma permanent de col·laboració i cooperació multilateral entre les
administracions autonòmica i insulars, per la qual cosa s’hi haurà d’incorporar,
juntament amb les institucions insulars que ja la integren, el Consell de
Mallorca, com també el Consell Insular de Formentera.
Sense que en cap cas es pugui alterar el règim competencial, aquest òrgan
tindrà les facultats següents:
a) Formular recomanacions en els procediments en què el Govern de
les Illes Balears estableixi principis generals normatius i instruments de coordinació de l’activitat dels consells insulars, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears.
b) Formular recomanacions en els procediments en què el Govern de

Personal adscrit a les funcions i els serveis que es traspassen

Valoració del cost efectiu afecte a les funcions i els serveis traspas-

sats
1. El finançament en euros de 2010 que correspon al cost efectiu anual
de les funcions i els serveis traspassats es recull en la relació número 2.
2. Transitòriament, fins que no es revisi el sistema de finançament dels
consells insulars, aquest cost es finançarà mitjançant la consolidació en la secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dels crèdits relatius als diferents components d’aquest cost, pels imports que es
determinin, susceptibles d’actualització pels mecanismes generals prevists en la
legislació vigent.
H)

Regles intertemporals

1. Correspon al Consell Insular de Mallorca continuar la tramitació dels
expedients en curs a la data d’efectivitat del traspàs, sigui quina sigui la seva
situació procedimental.
2. Correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears resoldre els recursos administratius contra els actes i els acords dictats
pel seus òrgans abans de la data d’efectivitat del traspàs, encara que el recurs
s’interposi posteriorment.
3. No obstant el que s’estableix en els punts 1 i 2 d’aquest apartat, continuarà sent responsabilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, fins que conclogui, la tramitació del procediment de concessió de
subvencions per al foment del comerç de productes autòctons i artesanals de les
Illes Balears, la convocatòria pública de les quals està inserida en la Resolució
de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 17 de febrer de 2010 per la
qual es convoquen ajudes per a les empreses dels sectors del comerç i dels serveis (BOIB núm. 33, de 27 de febrer). En conseqüència, serà la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, a través dels seus òrgans competents, l’encarregada de la instrucció, de la selecció de beneficiaris, de la resolució i del pagament
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de les ajudes atorgades, com també de l’exercici de les altres facultats de gestió i avaluació d’aquestes ajudes.
I)

Béns, drets i obligacions que es traspassen

1. Es traspassen al Consell Insular de Mallorca el mobiliari, el material d’oficina, els equips tècnics i els recursos informàtics necessaris per al compliment
de les funcions traspassades.
2. Una comissió paritària integrada pel director general de Comerç i el secretari general de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, ambdós en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i per la directora general de Promoció Econòmica i la secretària tècnica del Departament d’Economia i
Turisme, en representació del Consell Insular de Mallorca, elaboraran, en el termini d’un mes des de l’efectivitat d’aquest traspàs, l’inventari dels béns mobles que
es posen a disposició de la institució insular, els quals s’hauran d’especificar en l’acta de lliurament que han de formalitzar, amb els procediments previs que pertoquin, la consellera de Comerç, Indústria i Energia de l’Administració de les Illes Balears i la consellera del Departament d’Economia i Turisme del Consell Insular
de Mallorca.
3. Sens perjudici que la gestió dels recursos informàtics traspassats correspongui al Consell Insular de Mallorca, les administracions autonòmica i insular
articularan els mecanismes de col·laboració adequats perquè els registres autonòmics i insulars a què fan referència respectivament el punt 2 de l’apartat C) i el
punt 8 de l’apartat B) d’aquest Acord, estiguin intercomunicats i coordinats, de manera que garanteixin la compatibilitat informàtica i la transmissió telemàtica dels
registres.
4. Llevat que els supòsits expressament prevists en aquest Acord estableixin una altra cosa, el Consell Insular de Mallorca se subroga, a partir de la data
d’efectivitat d’aquest traspàs, en els drets i les obligacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inherents a les funcions i els serveis
traspassats.
L’Administració insular només es farà càrrec de les reclamacions de responsabilitat patrimonial, en matèria d’artesania, que es produeixin un cop tengui efectivitat aquest traspàs de funcions i serveis. Les reclamacions que tenguin origen en causes o fets que varen tenir lloc amb anterioritat a aquesta efectivitat s’hauran
de substanciar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
J)

Documentació i expedients relatius a les funcions i els serveis que es traspassen.

El lliurament de la documentació i dels expedients relatius a les funcions i els serveis que es traspassen s’efectuarà en el termini d’un mes a partir de la data
d’efectivitat d’aquest Acord, mitjançant les actes de lliurament i de recepció corresponents.
K)

Data d’efectivitat del traspàs

El traspàs de funcions i serveis objecte d’aquest Acord tindrà efectivitat a partir del dia 1 de juliol de 2010.
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 25 de maig de 2010
Els secretaris de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Valentina Hidalgo Piris
Conforme: El president i el vicepresident de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars
Signat: Albert Moragues Gomila i Marc Pons Pons
RELACIÓ NÚM. 1
PERSONAL I/O LLOCS DE TREBALL QUE ES TRASPASSEN
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RELACIÓ NÚM. 2
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
FUNCIONS I SERVEIS EN MATÈRIA D’ARTESANIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT, LA CAPACITACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT
DE LES EMPRESES ARTESANES
COST EFECTIU DEL TRASPÀS
Despeses
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Inversions
Costs indirectes
Transferències de capital
Total despeses
Ingressos
Taxes i preus públics
Cost efectiu

EUROS 2010
75.282, 68
19.448,86
51.334,49
12.729,38
241.309,60
400.105,01
2.008,22
398.096,79

REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
TRASPÀS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Pressupost de despesa
Centre de cost: 21401
Subprograma: G/763A01
Capítol I. Despeses de personal
Centre de cost: 21101
Subprograma: G/721A01
Capítol II. Despeses en béns i serveis

75.282, 68

19.448,86

Centre de cost: 21401
Subprograma: G/763A01
Capítol VI. Inversions
Centre de cost: 21401
Subprograma: G/763A01
Capítol VI. Transferències de capital
Total
Pressupost d’ingressos
Capítol III
Total ingressos

64.063,87

241.309,60
400.105,01
2.008,22
2.008,22

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
Num. 14428
Decret 81/2010, de 18 de juny, de modificació del Decret 12/2007, de 23 de febrer, d’aprovació dels Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca
(CTM)
El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) és una entitat de naturalesa juridicopública, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i independent dels seus
membres i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, creada per una llei autonòmica, la Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del Consorci
de Transports de Mallorca, i integrada en el sector públic de la Comunitat Autònoma i, per tant, subjecta a l’ordenament autonòmic.
Generalment, els consorcis tenen com a objecte principal la realització de finalitats d’interès comú als ens constituents, que es concreten en la gestió de béns,
de serveis o d’obres, dins l’àmbit competencial propi de les entitats que els integren. Concretament, i d’acord amb l’article 1 de la Llei esmentada, es constitueix
el Consorci d’acord amb el Pla Director Sectorial de Transport de les Illes Balears (PDSTIB), amb la finalitat d’articular la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions i els ens públics i privats que s’hi adhereixin per exercir de manera conjunta i coordinada les competències que els corresponguin en matèria d’ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers. L’integren inicialment la Comunitat Autònoma —mitjançant la conselleria competent
en matèria de transports— i l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca, amb les competències pròpies que els corresponen en matèria d’ordenació i gestió
del transport públic regular de viatgers.
Recentment, s’ha adherit al CTM l’Ajuntament de Son Servera, i s’ha establert un marc genèric de participació d’aquesta entitat local en matèria de transport públic.
El Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística, modifica en la disposició addicional segona la Llei de creació del CTM, en el sentit que estableix la definició de ‘transport públic
regular de viatgers’, tal com disposa el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears, de manera que desapareix la referència a la Llei 16/1987, d’ordenació dels transports terrestres, que no conté aquesta definició expressament.
El CTM té com a finalitats la planificació, l’establiment i el manteniment d’un sistema comú de transport en l’àmbit de Mallorca mitjançant la coordinació
i la interconnexió de les xarxes, els serveis i les activitats que l’integren i de les actuacions dels diferents òrgans i les administracions públiques competents; la
potenciació de l’ús del transport públic; l’establiment d’un sistema tarifari integrat i amb caràcter de servei públic, com també la racionalització i l’eficàcia de la
gestió del sistema de transport.
La disposició addicional segona de la Llei 8/2006 ordena que, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, el Consell d’Administració
del CTM ha d’elaborar els seus estatuts i la normativa reglamentària de desplegament i el Consell de Govern els ha d’aprovar. Així, per mitjà del Decret 12/2007,
de 23 de febrer, es varen aprovar els Estatuts del CTM, però no es varen fixar ni desenvolupar l’organització, la composició, les funcions i el funcionament dels
òrgans consultius del CTM —Ponència d’Operadors i Ponència d’Usuaris i Beneficiaris—, atès que es va ajornar fins a una major maduresa del sistema establert
per a la implantació i posada en marxa del CTM.
En aquests moments, l’experiència obtinguda en la posada en marxa del projecte aconsella la modificació d’alguns aspectes dels Estatuts del CTM —inclo-

