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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 16653
Decret llei 1/2011, de 29 de juliol, de modificació de l’article 20.3
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

30-07-2011

suport tècnic, i es justifica la urgència en l’actual constitució dels òrgans directius d’aquests ens.
Per tot això, en aplicació de l’article 49 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de 29 de juliol de 2011,
DECRET
Article únic
Es modifica l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:

I
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat mitjançant la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix en els articles 31.1 i 79, en concordança amb l’article 149.1.18è de la Constitució espanyola, com a competència
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la creació i l’organització d’una
administració pròpia, en el marc dels principis generals i de les normes bàsiques
de la legislació de l’Estat.
Així mateix, l’Estatut d’autonomia disposa en l’article 49.1 que el Consell
de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei
quan concorrin les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent.
En desenvolupament d’aquestes competències, la Conselleria de
Presidència considera necessari modificar l’article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21
de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que estableix que, entre els membres del consell d’administració, el
patronat, la junta de govern o l’òrgan equivalent dels ens que integren el sector
públic hi ha d’haver un representant de la Direcció de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma.
II
L’article 49.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en consonància amb el que disposa l’article 86.1 de la Constitució, preveu que el Consell de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei quan concorrin les
circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent, amb determinades exclusions entre les quals no es troba la matèria que ens ocupa. El Govern de les Illes
Balears ja va fer ús, per primera vegada, d’aquesta facultat legislativa mitjançant el Decret llei 1/2007, de 23 de novembre, de mesures cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor ambiental per a les
Illes Balears.
La necessitat extraordinària i urgent s’evidencia pel fet que l’article 8 de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, estableix:
El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei que en representació del sector públic pertanyi a consells d’administració o òrgans de govern
d’entitats o empreses públiques o privades només pot percebre les dietes o
indemnitzacions que corresponguin per la seva assistència a aquests, i la seva
quantia s’ha d’ajustar al règim general previst per a les administracions públiques. Les quantitats meritades per qualsevol altre concepte les ha d’ingressar
directament l’entitat o empresa en la tresoreria pública que correspongui.

3. El consell d’administració, el patronat, la junta de govern o l’òrgan
equivalent ha de tenir un mínim de 7 membres i un màxim de 13, entre els quals
hi ha d’haver, almenys, un representant de la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressupostos. En tot cas, la majoria de membres d’aquest òrgan han
de ser designats, directament o indirectament, per òrgans de la Comunitat
Autònoma o per ens del sector públic autonòmic.
Ha d’assistir a les sessions, en tasques d’assessorament jurídic dels òrgans
directius, amb veu i sense vot, un representant de l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma, sens perjudici que aquesta pugui delegar les dites funcions en un
membre del servei que tengui atribuït l’assessorament jurídic de l’ens.
Els acords pels quals s’estableixin indemnitzacions per raó d’assistència a
aquests òrgans col·legiats han de ser autoritzats prèviament per l’Administració
de la Comunitat Autònoma, mitjançant una resolució conjunta de la persona titular de la conselleria d’adscripció i de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de juliol de 2011
EL PRESIDENT
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—
Num. 16655
Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

No es pot pertànyer a més de dos consells d’administració o òrgans de
govern a què es refereix l’apartat anterior, llevat que excepcionalment s’autoritzi per a supòsits concrets mitjançant un acord del Govern, òrgan competent de
la comunitat autònoma o Ple de la corporació local corresponent.
Atesa la subjecció del personal adscrit a la Direcció de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma a allò que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i
tenint en compte que la Llei 7/2010 és aplicable als organismes autònoms, les
entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis, es considera convenient modificar l’article 20.3 transcrit, en el sentit d’eliminar la previsió que el representant de
l’Advocacia sigui membre dels òrgans de direcció dels ens subjectes a aquesta
Llei, i proposar que la seva funció d’assessorament a aquests òrgans s’articuli
mitjançant l’assistència a les seves sessions amb veu i sense vot, amb la previsió d’una possible delegació d’aquestes tasques d’assessorament en membres
dels serveis jurídics que tenguin atribuït l’assessorament jurídic d’aquests ens
quan hi hagi circumstàncies que impedeixin la presència d’un representant de
l’Advocacia. Es possibilita així l’assessorament jurídic d’aquests ens sense
incórrer en una eventual incompatibilitat per part de qui ha de donar aquest

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat mitjançant la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en l’article 31.7 reconeix a la Comunitat
Autònoma la competència de desenvolupament legislatiu i execució sobre els
mitjans de comunicació social, competència que permet considerar com a propi
l’àmbit de gestió en aquest camp.
Així mateix, l’Estatut d’autonomia disposa en l’article 49.1 que el Consell
de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei
quan concorrin les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent.
En desenvolupament i execució d’aquestes competències, la Conselleria
de Presidència considera necessari modificar la disposició addicional segona de
la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, per tal d’addicionar un nou apartat que prevegi l’exercici transitori de les funcions dels òrgans de govern de l’antic Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la titularitat dels quals hagi quedat vacant i fins que la constitució del Consell de Direcció que preveu la Llei 15/2010, de 22 de desembre,
comporti el seu cessament automàtic de conformitat amb allò que disposa la
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mateixa disposició addicional segona.
II
La Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de la Companyia de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears (modificada substancialment per la Llei 10/2008,
de 22 de desembre, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre), disposava (article
10.1) que el director general de la Companyia, en qualitat d’òrgan executiu de
l’entitat pública esmentada, hauria de ser nomenat pel Govern, escoltat el
Consell d’Administració.
El contingut d’aquest article va ser derogat a contrario sensu pel que disposa l’article 91.3 del vigent Estatut d’autonomia (text modificat per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma del Estatut d’autonomia, BOE
núm. 52, d’1 de març de 2007) que, en relació amb el director general o màxim
òrgan de direcció de cada un dels mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública, disposa que ‘serà escollit pels membres electes de les institucions
representatives corresponents al seu àmbit territorial’.
En aplicació directa del precepte estatutari esmentat i atès que hi havia
vacant en aquell moment, resulta que, en data 27 de juliol de 2010, el Parlament
de les Illes Balears (en un ple extraordinari) va elegir el director de la
Radiotelevisió autonòmica.

7

La necessitat extraordinària i urgent s’evidencia pel fet que la Direcció
General està concebuda com el principal òrgan directiu de l’Ens Públic, amb
competències tan rellevants com la de ser l’òrgan de contractació, d’autorització de despeses i d’ordenació de pagaments, de representació de l’Ens Públic,
d’ordenació de la programació, etc., de manera que, mentre no es procedeixi a
la constitució del nou Consell de Direcció de l’Ens i, per tant, es produeixi la
transformació i successió legal d’entitats a què abans s’ha fet referència i, en
definitiva, mentre no es procedeixi al nomenament del nou director general de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, resulta de necessitat extraordinària i urgent la garantia de la continuació en l’exercici de les corresponents
funcions de direcció de l’Ens, que, en definitiva, condueixen a la tasca de garantir les finalitats pròpies dels mitjans públics de comunicació (article 88 EA en
relació amb l’article 20 CE), a falta de la normativa transitòria referent a això,
i, en conseqüència, resulta imperativa la designació urgent de qui, amb caràcter
temporal i eminentment transitori, assumeixi les funcions de la Direcció General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per tot això, en aplicació de l’article 49 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de 29 de juliol de 2011,
DECRET
Article únic

En data 1 de juliol del 2011 (disposició final segona de la mateixa Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears) ha entrat en vigor la Llei 15/2010, de 22 de desembre, que, en desplegament dels articles 90 i 91 del vigent Estatut d’autonomia, passa a regular la
prestació del servei públic de ràdio i televisió de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
En entrar en vigor, la Llei 15/2010, de 22 de desembre, derogà íntegrament la Llei 7/1985, de 22 de maig. Així mateix, els òrgans en què, legalment,
s’estructura l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears són, de conformitat
amb l’article 12 de la Llei 15/2010, els següents: a) el Consell de Direcció, b) el
director o la directora general, i c) el Consell Assessor de Continguts i de
Programació.
L’elecció dels membres del Consell de Direcció i, si escau, del director o
directora general de l’Ens Públic es durà a terme de la manera següent:

Es modifica la disposició addicional segona de la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que passa a
tenir la redacció següent::
Disposició addicional segona
Constitució d’òrgans
1. La constitució del Consell de Direcció de l’Ens determina el moment
en què es produeix la transformació i la successió legal prevista en la disposició
addicional primera anterior.
2. La constitució del Consell de Direcció també determina el cessament
automàtic dels òrgans de govern de l’antic Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, creat per la Llei 7/1985.

1. Els membres del Consell de Direcció són elegits pel Parlament per
majoria de dos terços. Si aquesta majoria no es pot aconseguir en el termini de
sis
mesos des de la primera votació o des del moment en què correspongui
cada renovació parcial d’acord amb el que preveu aquesta Llei, és suficient per
a l’elecció la majoria absoluta.

3. Si es produeix vacant en la Direcció General de l’antic Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, mentre no es constitueixi el Consell de
Direcció, les seves funcions seran assumides, per raó del seu càrrec i de manera transitòria, pel titular de la conselleria a la qual s’adscriu l’Ens.

2. En el moment de l’elecció dels membres del Consell de Direcció, el
Parlament també designa entre ells, per les mateixes majories indicades en el
punt 1 d’aquest article, el membre que ocuparà el càrrec de director o directora
general de l’Ens i del Consell de Direcció.

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

En el dia d’avui encara no s’ha produït, malgrat que la Llei 15/2010, de
22 de desembre, ja estigui en vigor des de l’1 de juliol de 2011, el nomenament
dels membres ni la constitució del Consell de Direcció de l’Ens, i, en conseqüència, per aplicació del que disposa la disposició addicional segona de la
mateixa Llei 15/2010, de 22 de desembre, no s’ha produït la transformació i successió legal d’entitats a què es refereix la disposició addicional primera (és a dir,
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears provinent de la Llei 7/1985,
de 22 de maig, no s’ha transformat, encara, en l’Ens Públic de Radiotelevisió
regulat en la nova Llei 15/2010, de 22 de desembre, de desplegament de l’article 91.3 del Estatut d’autonomia).
En aquesta situació, s’ha produït la dimissió del director general de l’Ens
de Radiotelevisió de les Illes Balears que, una vegada acceptada pel Parlament,
fa que la titularitat d’aquest òrgan directiu hagi quedat vacant.
III
L’article 49.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en consonància amb el que disposa l’article 86.1 de la Constitució, preveu que el Consell de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei quan concorrin les
circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent, amb determinades exclusions entre les quals no es troba la matèria que ens ocupa.

Disposició final

Palma, 29 de juliol de 2011
EL PRESIDENT
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller de Presidència
Antonio Gómez Pérez

—o—
Num. 16657
Decret llei 3/2011, de 29 de juliol, de modificació dels terminis
prevists a l’article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria
d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió, fixà una normativa
transitòria que exceptuava en determinats supòsits de sòl urbà i urbanitzable la

