
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 dis-
posa 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 titula-
ritat 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.

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 desple-
gament 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 íntegra-
ment 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:

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.

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.

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 conse-
qüència, 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 suc-
cessió 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’arti-
cle 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 mit-
jançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en consonància amb el que dis-
posa l’article 86.1 de la Constitució, preveu que el Consell de Govern pot dic-
tar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei quan concorrin les
circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent, amb determinades exclu-
sions entre les quals no es troba la matèria que ens ocupa.

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’autoritza-
ció 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 extraor-
dinària 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 garan-
tir 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 pro-
posta 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 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.

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 mane-
ra transitòria, pel titular de la conselleria a la qual s’adscriu l’Ens.

Disposició final

Aquest Decret llei entrarà 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. 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 mesu-
res urgents relatives a determinades infraestructures i equipa-
ments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urba-
nisme 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 relati-
ves 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
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necessitat d’implantació del servei de clavegueram per a l’atorgament de llicèn-
cies, certificats de finals d’obra i cèdules d’habilitat per a habitatges unifamiliars
aïllats.

Alhora, l’article esmentat exigia que en el termini d’un any, comptador
des de l’entrada en vigor de la Llei, els ajuntaments havien d’haver aprovat defi-
nitivament el pertinent projecte d’urbanització o dotació de serveis que implan-
tàs el sistema de clavegueram, incloent-hi les connexions als sistemes generals
de depuració i, així mateix, les obres esmentades s’havien d’executar i estar en
funcionament abans de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei. 

El primer termini d’un any esmentat s’exhaureix el dia 5 d’agost de 2011,
i la situació, a dia d’avui, és que la majoria d’ajuntaments afectats de les Illes
Balears, bé per manca de recursos, per resultar el termini insuficient o per altres
circumstàncies, no han aprovat definitivament els projectes d’urbanització o
dotació de serveis de clavegueram al·ludits, de forma que determinats àmbits de
sòl urbà i urbanitzable executats sense aquest servei restarien a partir d’aquesta
data paralitzats per la impossibilitat d’atorgar noves llicències, certificats de
final d’obra o cèdules d’habitabilitat.

II

L’article 49.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat mit-
jançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en consonància amb el que dis-
posa l’article 86.1 de la Constitució, preveu que el Consell de Govern de les Illes
Balears pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei
quan concorrin les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat, 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 cau-
telars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor ambien-
tal per a les Illes Balears.

L’extraordinària i urgent necessitat s’evidencia pel fet que, a punt d’ex-
haurir-se el termini d’un any previst en el punt 1 a) i en el punt 2 de l’article 3
de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, sense que la majoria d’ajuntaments de les
Illes Balears hagi aprovat els projectes d’urbanització o dotació de serveis que
implantin el sistema de clavegueram exigit per la normativa vigent en matèria
d’ordenació del territori i urbanisme, si no s’adopta aquesta acció normativa
immediata amb rang de llei, s’impossibilitarà l’atorgament en els àmbits de refe-
rència de noves llicències, certificats de final d’obra o cèdules d’habitabilitat, i
s’agreujarà, en les actuals circumstàncies de crisi, la difícil situació econòmica
tant del sector públic com privat.

Per tot l’exposat, en aplicació de l’article 49 de l’Estatut d’autonomia, a
proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i havent-ho con-
siderat el Consell de Govern en la sessió de 29 de juliol de 2011,

DECRET

Article únic 

Es modifiquen els terminis de l’article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de
juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures  i  equipa-
ments  d’interès  general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’im-
puls a la inversió, en el sentit següent: 

a) El termini d’un any a què es refereixen la lletra a) del punt 1 i el punt
2, passa a ser de tres anys.

b) El termini de dos anys a què es refereixen les lletres b) i c) del punt
1 i el punt 2, passa a ser de quatre anys.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de juliol de 2011

El president
José Ramón Bauzá Díaz

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori
Gabriel Company Bauzá

— o —

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 16661

Decret 85/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Decret
80/2008, de 25 de juliol, de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears

La disposició addicional tercera de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de coo-
peració per al desenvolupament, va autoritzar el Consell de Govern per crear
una empresa pública, de les tipificades com a entitat de dret públic, que ha de
sotmetre l’activitat a l’ordenament jurídic privat, adscrita a la conselleria com-
petent en matèria de cooperació al desenvolupament i emigració, les finalitats
de la qual siguin l’execució i la gestió dels instruments a través dels quals s’ar-
ticula la política de cooperació al desenvolupament i emigració, i l’aplicació
dels recursos econòmics i materials per fer-la efectiva, seguint els mandats i les
directrius d’actuació establertes per als òrgans competents del Govern de les
Illes Balears i de la seva administració pública.

En compliment d’aquesta disposició addicional tercera, mitjançant el
Decret 38/2006, de 7 d’abril, va ser creada l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears com una empresa pública amb naturalesa d’en-
titat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar,
que ha de sotmetre la seva actuació a l’ordenament jurídic privat, sens perjudi-
ci de la seva submissió al dret administratiu en aquells supòsits que la legislació
vigent ho disposi. Igualment, regula la seva organització i funcionament. Aquest
decret s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera de les quals és la del
Decret 80/2008, de 25 de juliol, de l’Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears.

El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, deter-
mina la composició del Govern i estableix una nova estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Alhora, el
Decret 12/2012, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, estableix les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i disposa que l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears passa a estar adscrita a la
Conselleria de Presidència.

Per aquest motiu, esdevé necessari modificar el Decret 80/2008, de 25 de
juliol, per adaptar-lo a la nova reestructuració de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les modificacions incloses afecten el
conjunt organitzatiu i els òrgans de govern de l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears.

D’altra banda, s’adapta la composició del Consell d’Administració a les
previsions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, a l’empara dels articles 42, 43.3 i 46 de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de 29 de juliol,

DECRET

Article únic

Es modifica el punt 2 de l’article 7 del Decret 80/2008, de 25 de juliol, de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

2. Són vocals:

a) La persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de
Presidència. 

b) Una persona en representació de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Industrial i d’Ocupació, nomenada a proposta de la que en sigui titu-
lar.

c) Una persona en representació de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, nomenada a proposta de la que en sigui titular.

d) Una persona en representació de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, nomenada a proposta de la que en sigui titular.

e) Una persona en representació de la Conselleria d’Administracions
Públiques, nomenada a proposta de la que en sigui titular.

f) Una persona en representació de la Direcció de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma, nomenada a proposta de la persona titular de la
Conselleria de Presidència. 

g) Una persona en representació de la Conselleria de Presidència, nome-
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