
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 8268

Llei 7/2006, de 3 de maig, reguladora de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 11.11, va incloure entre les com-
petències pròpies de la comunitat autònoma, la relativa a ‘... corporacions locals
de dret públic representatives d’interessos econòmics i professionals ...’, i així
va introduir-hi la modificació feta per la Llei Orgànica 9/1992, de 23 de desem-
bre; sens dubte, aquesta referència a les entitats corporatives inclou les cambres
de Comerç, Indústria i Navegació.

Si bé l’execució i el desenvolupament legislatiu d’aquesta com-
petència normativa per part de la nostra comunitat autònoma es realitzen en el
marc de la legislació bàsica de l’Estat i en els termes que aquesta estableixi a la
Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de Comerç, Indústria
i Navegació.

II

La Llei 3/1993, de 22 de març, dictada a l’empara del disposat a l’article
149.1.18 de la Constitució, estableix la legislació bàsica en matèria de cambres
oficials de Comerç, Indústria i, si pertoca, de Navegació.

Declarada la constitucionalitat de la referida Llei 3/1993 pel Tribunal
Constitucional a la Sentència 107/1996, de 12 de juny, i conscients del paper
significatiu que les cambres poden i han de desenvolupar en defensa dels inter-
essos generals del comerç, la indústria, el turisme i la navegació de la nostra
comunitat autònoma, i en concret d’Eivissa i Formentera, es fa necessari regu-
lar la creació, així com el marc jurídic propi de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera mitjançant una norma que, amb
rang de llei, realitzi les adaptacions necessàries a la realitat econòmica d’aque-
stes dues illes, i tot això fruit d’un procés de segregació en el si de la Cambra
Oficial de Mallorca, Eivissa i Formentera.

Aquest procés de segregació té la seva raó de ser en la necessitat d’aten-
dre les finalitats i les funcions de les cambres requerides per les illes Pitiüses
sota els criteris i les pautes de màxima proximitat, solvència i eficàcia.

Tampoc no és possible obviar i, en conseqüència, també hem de fona-
mentar aquesta llei, en la llarga tradició de les cambres que existeix a la nostra
comunitat autònoma, on en els orígens juntament a les cambres oficials de
Mallorca i Menorca, trobam la d’Eivissa i Formentera.

III

Històricament ha existit una àmplia tipologia de cambres de comerç; en
alguns països són entitats estrictament públiques, mentre que en altres se les
considera com a simples associacions d’empresaris, sotmeses al dret privat.

A l’Estat espanyol, el primer antecedent de les cambres de comerç foren
les denominades Societats Econòmiques d’Amics del País, entitats d’arrel
il·lustrada que perduraran al llarg de tot el segle XIX.

L’any 1886 s’instituïren oficialment a Espanya les cambres de comerç,
indústria i navegació. Eren associacions privades a les quals el dret reconeixia
unes funcions públiques molt limitades: assessorament de les autoritats
públiques, actuar com a òrgans d’arbitratge, fomentar els estudis tècnics, etc.

L’any 1901 se’n reformà el règim legal unificant els reglaments i estatuts
de totes les cambres de l’Estat. Unes de les primeres cambres que es crearen
foren les de Balears, on tenen, com ja s’ha dit, una molt llarga tradició.

IV

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa neix dia
11 d’octubre de l’any 1903. Un cop constituïda com a associació, els integrants
en sol·licitaren del govern central el reconeixement com a cambra oficial, que
obtingué dia 4 de novembre del mateix any.

En aquells primers anys del segle XX l’economia eivissenca experimen-
tava una forta empenta que exigia bones comunicacions marítimes. De bona
lògica, aquesta fou la preocupació central de la nova entitat. Foren contínues les
actuacions i les gestions de la Cambra adreçades a accelerar el final de les obres
del port, i la instauració de noves línies marítimes regulars. Amb altres activi-
tats i ja anticipant-se al futur, l’any 1909 la Cambra feu una aportació important
per editar la Guia del Turista.

Durant la Primera Guerra Mundial, la Cambra sol·licità diverses veg-
ades al govern la realització d’obres públiques amb la finalitat de reduir el gran
atur que patia l’illa i el restabliment de les línies marítimes que s’havien tornat
lentes i irregulars. Aquestes foren les darreres actuacions de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa, fins a la seva integració a la de
Mallorca.

V

Avui, en un àmbit nou i en el dinamisme d’una societat econòmica com és
la d’Eivissa i Formentera, marcada pel comerç, la indústria i el turisme,
ressorgeix la necessitat de reviure la Cambra.

La nova Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera
neix motivada per l’acord unànime de tot el sector empresarial pitiús.

La voluntat de constituir-se en una cambra separada de l’actual Cambra
de Mallorca, Eivissa i Formentera obeeix a la voluntat de satisfer les necessitats
dels diferents sectors empresarials de les Pitiüses, que per la seva idiosincràsia
fa peculiars i específiques les illes d’Eivissa i de Formentera.

Les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació, des de la seva
creació, constitueixen un valuós instrument de col·laboració amb les institucions
públiques i de suport als sectors econòmics de les demarcacions territorials
respectives, i presten serveis imprescindibles per a la modernització i la com-
petitivitat de les empreses del nostre territori en camps com la formació, la
informació, l’assessorament, la promoció, l’arbitratge, el foment i la projecció
exterior de les empreses, entre d’altres, i aquestes seran, també, les funcions que
desenvoluparà la cambra per a les illes d’Eivissa i Formentera.

Per a la viabilitat de la futura cambra d’Eivissa i Formentera, aquesta llei
ve a regular els principis i criteris que han de presidir la liquidació del patrimoni
de l’actual Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera, i l’assignació de la part que proporcionalment li’n correspongui.

En aquesta llei s’ha procedit a establir com a criteri de repartiment patri-
monial el percentatge mitjà –prenent sempre la xifra sencera immediata superi-
or- que resulti del càlcul dels dos conceptes següents:

a) Total percentatge que representen les illes d’Eivissa i Formentera
respecte del total de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera, de la quota líquida de l’Impost de Societats, IRPF i
l’Impost d’Activitats Econòmiques, incloent en el càlcul les empreses que tenen
IAE a les Pitiüses i domicili social (fiscal) fora de l’àmbit territorial d’Eivissa i
Formentera.

b) Total percentatge que representen les illes d’Eivissa i Formentera dins
del total de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera, del nombre de llicències d’activitat econòmica.

Per efectuar el càlcul s’obtendrà el percentatge mitjà –prenent sempre la
xifra sencera immediata superior resultant- dels censos tributaris i fiscals de les
darreres cinc anualitats.

VI

Aquesta llei defineix la naturalesa de la Cambra d’Eivissa i Formentera
com a corporació de dret públic que es configura com a òrgan de consulta i
col·laboració de l’administració pública i prestadora de serveis a les empreses.

Pel que fa a l’àmbit territorial, la llei consagra l’existència de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, així com la
creació de delegacions en àrees o zones que per la seva importància econòmica
ho aconsellin.

Així mateix, s’enumeren les funcions públiques i administratives de la
Cambra, se’n regula l’organització i es defineixen i desenvolupen els òrgans de
govern que són el ple, el comitè executiu i el president.

La llei regula, així mateix, el règim electoral de la Cambra de Comerç,
defineix la condició d’electors, el cens electoral, la convocatòria d’eleccions, la
junta electoral, la presentació i la proclamació de candidats, el vot per correu i
el desenvolupament de les eleccions, i té en compte, a més, el sistema d’impu-
gnació contra els acords de la Cambra sobre reclamacions al cens.
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La llei regula també el règim econòmic i pressupostari, enumera els recur-
sos que en configuren els ingressos i els imposa l’obligació d’elaborar i de liq-
uidar els seus pressuposts, i recull també el sistema comptable i els mecanismes
de control financer d’aquesta corporació.

Capítol I
Objecte, naturalesa i funcions

Article 1
Objecte

Aquesta llei crea –per segregació- i regula, dins l’àmbit territorial de les
illes d’Eivissa i Formentera, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa 

i Formentera.

Article 2
Naturalesa i personalitat jurídica

1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera és una corporació de dret públic, tutelada en l’àmbit de les seves
competències per la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la con-
selleria competent en matèria de comerç, i es configura com a entitat consulti-
va, de participació i de col·laboració amb les distintes administracions
públiques. Tendrà personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al
compliment de les seves finalitats i l’exercici de les funcions que té atribuïdes
legalment, sense perjudici de les finalitats privades que persegueix.

2. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera es regeix per al compliment de les seves finalitats i l’exercici de les
seves funcions i competències pel que es disposa a la legislació bàsica en
matèria de cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació, per la llei pres-
ent i les seves normes de desenvolupament i pel que estableixi el reglament de
règim interior respectiu.

A més de l’exercici de les competències de caràcter públic que li atribueix
la legislació estatal bàsica i de les que puguin encomanar-li les administracions
públiques i, en especial, la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera té com a final-
itat la representació, la promoció, la participació i la defensa dels interessos gen-
erals del comerç, la indústria, la navegació i els serveis, i l’assistència, l’asses-
sorament i la prestació de serveis a les empreses que exerceixin activitats a l’àm-
bit de les illes d’Eivissa i Formentera, tot això sense perjudici del dret de lliber-
tat sindical i d’associació empresarial i de les competències que corresponguin
a d’altres organitzacions.

3. Quan la Cambra exerceixi competències pròpies que impliquin l’ús de
potestats públiques i en l’exercici d’altres competències delegades per altres ens
administratius, li serà aplicable, supletòriament, la legislació sobre procedi-
ments i règim jurídic de les administracions públiques.

4. Per la seva banda, la contractació i el règim patrimonial es regeixen pel
dret privat. No obstant això, en els supòsits de delegació de funcions públiques,
l’acord de delegació pot fixar un altre règim diferent de contractació per a l’ex-
ercici de la funció delegada, sempre que aquest règim específic de contractació
sigui imposat per la normativa vigent.

5. L’estructura i el funcionament de la Cambra hauran de ser democràtics.

Article 3
Funcions

1. Correspon a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
d’Eivissa i Formentera:

a) L’exercici de les competències de caràcter públic i administratiu con-
templades a l’article 2.1 de la Llei 3/1993, de 22 de març, de les que estableix
aquesta llei i de les que estableixi la legislació sobre cambres de Comerç de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) La representació, el foment i la defensa dels interessos generals del
comerç, la indústria, la navegació i el turisme, així com la prestació de serveis
a les empreses que exerceixin les activitats indicades, sense perjudici de la llib-
ertat sindical, d’associació empresarial i d’altres organitzacions socials que
legalment es constitueixin.

2. Així mateix, li corresponen les funcions que a continuació s’enumeren,
amb la forma, el contingut i el procediment que reglamentàriament es concretin,
i sempre en l’àmbit territorial d’Eivissa i Formentera, i sota la tutela de la con-
selleria competent en matèria de comerç.

En matèria d’informació, d’assessorament i de prestació de serveis, la
Cambra podrà:

a) Crear, informar i prestar serveis d’informació i assessorament tècnic a
les empreses, tant per a la seva creació com per al desenvolupament de la seva

activitat, que contribueixin a la defensa, el suport o el foment del comerç, la
indústria o els serveis de les illes d’Eivissa i Formentera.

b) Prestar serveis a les empreses dins de l’àmbit de la seva competència,
que contribueixin a la defensa, al suport o al foment del comerç, de la indústria,
del turisme i de la navegació.

c) Elaborar estadístiques del comerç, la indústria, el turisme i la navegació
i realitzar enquestes d’avaluació i estudis tècnics sobre els diferents sectors i les
diferents branques de l’activitat, en el marc de la legislació vigent en matèria
d’estadística, així com la seva difusió i la seva publicació.

d) Expedir les certificacions que li sol·licitin les empreses en matèries
relacionades amb l’activitat empresarial, així com visar i acarar tot tipus de doc-
uments necessaris per a aquesta.

e) Prestar altres serveis o realitzar altres activitats, a títol onerós o lucratiu,
que redundin en benefici dels interessos representats per la Cambra.

f) Recopilar els costums i els usos normatius mercantils, les pràctiques i
els usos en els negocis, i expedir certificacions sobre la seva existència i la seva
pràctica a l’àmbit de la seva demarcació.

g) Efectuar un cens públic de totes les empreses, així com dels establi-
ments, de les agències i de les delegacions establerts a la seva demarcació.

h) Exercir funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantil,
nacional i internacional, i utilitzar qualsevol altre sistema alternatiu de solució
de conflictes, conformement amb el que sobre aquesta matèria estableixi la leg-
islació vigent.

En matèria de formació, la Cambra podrà:
a) Difondre i impartir formació no reglada referent a l’empresa i col·lab-

orar en els programes de formació permanent establerts per empreses i per cen-
tres docents públics o privats. Així mateix, podrà impartir formació profession-
al, ocupacional, reglada, contínua –amb els requisits i les autoritzacions que a
cada cas estableixi la legislació vigent- per tal de donar suport a la qualitat de
l’ocupació i dels recursos humans a l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i
Formentera.

b) Col·laborar, en l’àmbit de les competències de la comunitat autònoma
i a requeriment d’aquesta, en la gestió de la formació pràctica en els centres de
feina inclosa als ensenyaments de formació professional reglada; en especial en
la selecció i l’homologació de centres de feina i empreses, si pertoca; en la des-
ignació de tutors d’alumnes i en el control del compliment de la programació.

En matèria de promoció, la Cambra podrà:
a) Promoure, cooperar i gestionar en l’organització d’exposicions comer-

cials i fires, d’acord amb la normativa reguladora d’activitats firals. La partici-
pació en fires, exposicions i certàmens anàlegs fora de les illes haurà de ser
comunicada prèviament a la conselleria competent en la matèria. Podrà establir
convenis de col·laboració amb l’administració competent per al desenvolupa-
ment de les activitats assenyalades.

b) Difondre activitats i programes de suport adreçats a les empreses.
Participar juntament amb l’administració competent en la seva elaboració, quan
sigui requerida la seva col·laboració per a aquesta funció.

c) Fomentar la competitivitat i el progrés de les empreses i impulsar les
accions que permetin la millora en la qualitat, el disseny, la productivitat i la
investigació aplicada. 

d) Col·laborar en el disseny i en l’execució de plans o campanyes de pub-
licitat que afavoreixin la promoció de la imatge i els productes i serveis dels sec-
tors empresarials a què representi.

e) Desenvolupar, tot observant el disposat a la legislació bàsica estatal i
autonòmica, totes les accions de suport i foment al comerç exterior que siguin
necessàries, amb especial atenció a l’exportació i a la promoció de les empreses
del seu àmbit territorial, així com auxiliar i potenciar la presència dels productes
i serveis de les illes d’Eivissa i Formentera a l’exterior.

f) Col·laborar i contribuir a la promoció d’empreses del seu àmbit territo-
rial, a través de la seva integració en els plans que a tal efecte disseny la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears per a la internacionalització de les seves emp-
reses, cooperant-hi tècnicament i econòmicament, en els termes que s’estableix-
in en els convenis de col·laboració que se subscriguin a l’efecte.

En matèria de gestió, la Cambra podrà:
a) Gestionar borses de franquícia i fomentar la informació i les relacions

entre aquells que es pretenen franquiciar i aquells que pretenen ser franquiciats.
b) Gestionar borses de subproductes i residus.
c) Crear i administrar llotges de contractació i borses de subcontractació.
d) Tramitar, en col·laboració amb l’administració, els programes públics

d’ajudes a les empreses, així com gestionar serveis públics relacionats amb
aquestes, quan la gestió en correspongui a la comunitat autònoma i sempre que
així s’estableixi a les normes respectives. Aquest deure de col·laboració s’es-
tendrà a la prestació de l’assessorament necessari a les empreses que vulguin
acollir-se als programes i a les activitats esmentats.

e) Informar dels projectes de disposicions de la comunitat autònoma de les
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Illes Balears que afectin directament els interessos del sector del comerç, la
indústria i la navegació o els serveis, en els supòsits, els termes, les condicions
i l’abast que l’ordenament jurídic determini i quan, a tal efecte, sigui sol·licitat
i requerit per la comunitat autònoma.

f) Fomentar la transparència de les relacions i del trànsit mercantil en el
normal funcionament del mercat, conformement amb els principis de llibertat
d’empresa i lliure i lleial competència, concurrència i bona fe, en el marc de l’e-
conomia de mercat.

En matèria de col·laboració en l’ordenació industrial i comercial, la
Cambra podrà:

a) Formular propostes a les distintes administracions públiques en matèria
de localització industrial i infraestructures.

b) Col·laborar amb els òrgans competents de la comunitat autònoma i
informar els estudis, els treballs i les accions que es realitzin sobre l’ordenació
del territori, el medi ambient i la localització industrial i comercial, quan l’ad-
ministració així li requereixi.

c) Informar els projectes de normes emanats de l’administració autonòmi-
ca, insular i local de les illes d’Eivissa i Formentera, que afectin directament els
interessos insulars o locals, si pertoca, del comerç, la indústria i la navegació, en
els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic estableix i quan, a tal efecte,
sigui sol·licitat i requerit per les administracions esmentades.

3. Sense perjudici de l’establert a l’apartat 2 d’aquest article, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació podrà desenvolupar qualsevol funció
de naturalesa pública i administrativa compatible amb la seva naturalesa i les
seves funcions que li sigui encomanada o delegada conformement amb la legis-
lació aplicable per les administracions públiques.

4. Per a l’adequat desenvolupament de les seves funcions, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera podrà, amb
l’autorització prèvia de l’administració tutelant en matèria de comerç, promoure
o participar a associacions, consorcis, fundacions, societats civils o mercantils,
de caràcter públic o privat, o a entitats de naturalesa anàloga, així com establir
els convenis de col·laboració oportuns amb altres cambres oficials, que redundin
en un compliment més eficaç de les finalitats que té encomanades en benefici
de les empreses de les illes d’Eivissa i Formentera. L’autorització de la consel-
leria competent en matèria de comerç serà així mateix necessària per a les pro-
mocions o la participació de la naturalesa indicada, que projectin realitzar les
entitats participades o promogudes per la Cambra, sempre que a aquesta se li
atribueixi més del 15% dels vots o dels membres dels seus òrgans de direcció o
gestió, o la presidència en el seu consell general o d’administració,
vicepresidència, conseller delegat o càrrec decisori equivalent, o de la seva
comissió o comitè executiu.

5. La Cambra podrà desenvolupar qualsevol tipus d’activitat que d’algu-
na manera contribueixi a la defensa, al suport o al foment dels sectors
econòmics presents a la realitat pitiüsa, o que sigui útil per al desenvolupament
de les finalitats indicades.

Capítol II
Àmbit territorial i modificacions

Article 4
Àmbit territorial

1. A l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i Formentera hi haurà una sola
cambra.

2. No obstant això, el Govern de les Illes Balears podrà autoritzar la
creació d’una cambra per a l’àmbit territorial de cadascuna de les illes Pitiüses,
a proposta de la conselleria competent en matèria de comerç i previ informe de
la cambra l’àmbit de la qual es vegi afectat per la nova implantació, quan les cir-
cumstàncies econòmiques i els interessos comercials, industrials i turístics ho
justifiquin, i sempre que l’entitat resultant compti amb recursos econòmics sufi-
cients per al compliment de les seves funcions i es garanteixi una millora dels
serveis que es prestin.

Article 5
Delegacions territorials

1. La Cambra podrà crear delegacions dins de la seva demarcació territo-
rial a aquelles àrees o zones on la importància econòmica ho aconselli, d’acord
amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior. Els acords de
creació de delegacions seran notificats a la conselleria competent en matèria de
comerç del Govern de les Illes Balears.

2. Les delegacions esmentades no tendran personalitat jurídica i actuaran
com a òrgans desconcentrats per a la prestació dels serveis de la Cambra.

3. No obstant això, en el supòsit que existís una única cambra de comerç
per a Eivissa i Formentera, necessàriament haurà d’existir delegació territorial

en aquella illa on no radiqui la seu de la Cambra.

Article 6
Alteracions de les demarcacions territorials

1. Podran alterar-se les demarcacions territorials de la Cambra tot respec-
tant el límit territorial mínim d’una illa, quan concorrin els requisits següents:

a) Que ho sol·liciti expressament almenys el 25% dels electors de l’àmbit
territorial projectat, i que aquests representin, com a mínim, més del 20% de les
quotes del recurs cameral permanent, també en aquest àmbit.

b) Que l’alteració de les demarcacions no tengui com a resultat una dis-
minució dels recursos camerals que impedeixi a qualsevol de les cambres dur a
terme les funcions que se li atribueixen.

2. En tot cas, serà preceptiu l’informe del Consell Superior de Cambres
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de les Illes Balears, si n’hi havia.

3. L’alteració de les demarcacions territorials de la Cambra estarà subjec-
ta a l’autorització del conseller competent en matèria de comerç, l’atorgament o
la denegació de la qual s’acordarà de forma motivada, ponderant el compliment
o no dels requisits establerts en aquesta llei. A aquest efecte, el termini màxim
de resolució i la seva notificació serà de sis mesos, a comptar des de l’entrada
de la sol·licitud al Registre de la conselleria competent en matèria de comerç,
entenent-se desestimada la sol·licitud si transcorregués aquest termini sense
haver-se adoptat resolució expressa.

4. Els actes de l’administració autonòmica que acordin l’alteració de la
demarcació territorial de les cambres seran publicats en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears per a coneixement general.

Article 7
Fusió i integració de cambres

1. En el supòsit que a Eivissa i Formentera hi hagués més d’una cambra,
aquestes podran fusionar-se voluntàriament en una de nova creació, sobre la
base d’interessos comercials, industrials, turístics o naviliers específics.
L’expedient s’iniciarà amb els acords plenaris, favorables a la fusió, de les difer-
ents cambres afectades.

2. Així mateix, podrà realitzar-se la integració de cambres de manera vol-
untària, per acord de la cambra absorbent i de la cambra o les cambres
absorbides.

3. El Consell de Govern podrà acordar la fusió de dues o més cambres en
una de nova creació, així com la integració de cambres quan aquestes, durant
quatre exercicis consecutius, liquidin amb un dèficit superior al 20% dels seus
ingressos o no arribin al percentatge mínim d’autofinançament previst a la Llei
bàsica de cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació, mitjançant ingres-
sos no procedents del recurs cameral permanent.

4. La creació d’una nova cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació
per fusió i la integració de cambres es realitzaran per decret del Consell de
Govern. En els supòsits de fusions i integracions previstes a l’apartat anterior, el
procediment s’iniciarà per ordre del conseller competent en matèria de comerç 

5. En els supòsits de fusions i integracions contemplats als apartats 1 i 2
d’aquest article, el termini màxim de resolució i la seva notificació serà de sis
mesos, a comptar des de l’entrada de la sol·licitud en el Registre de la conselle-
ria competent en matèria de comerç, entenent-se desestimada la sol·licitud si
transcorregués aquest termini sense haver-se adoptat resolució expressa.

6. En tots els casos, serà oït el Consell Superior de Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de les Illes Balears, si n’hi havia.

7. Els actes de l’administració autonòmica que acordin la fusió i la inte-
gració de cambres seran publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Capítol III
Organització

Article 8
Òrgans de govern

1. Són òrgans de govern de la Cambra:
a) El ple.
b) El comitè executiu.
c) El president.

2. El reglament de règim interior de la Cambra determinarà les funcions,
el règim jurídic, l’organització i el funcionament dels seus òrgans de govern,
amb subjecció als criteris bàsics establerts a la present llei i a les normes que la
desenvolupin.
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Article 9
El ple

1. El ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra i és
integrat pels membres següents:

a) Els vocals d’elecció directa, en nombre no inferior a 15 ni superior a
35; seran elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els
electors de la Cambra, classificats en seccions, branques, grups i categories, en
atenció a la importància econòmica relativa dels diversos sectors econòmics
representats, i en la forma que es determini en el reglament de règim interior

b) Els vocals que, en un nombre comprès entre el 15% i el 20% dels
assenyalats a l’apartat anterior, siguin elegits pels membres del ple que s’hi
esmenten entre persones de reconegut prestigi a la vida econòmica dins de la
demarcació de la Cambra d’Eivissa i Formentera que siguin titulars o represen-
tants d’empreses radicades en aquesta demarcació, proposades per les organ-
itzacions empresarials alhora territorials i intersectorials més representatives
d’Eivissa i Formentera. Amb aquesta finalitat, les organitzacions esmentades
hauran de proposar una llista de candidats que superi en un terç el nombre de
vocals a cobrir, en la forma i els terminis que reglamentàriament es determinin
per la conselleria competent en matèria de comerç.

Almenys un d’aquests haurà de residir i tenir les empreses base de la seva
permanència a la Cambra a l’illa de Formentera.

En tot cas, les organitzacions empresarials més representatives referides
en el paràgraf anterior seran designades per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en la forma i els terminis que es fixin reglamentàriament, d’entre aque-
lles que reuneixin els requisits exigits i es trobin degudament inscrites en els
registres que a l’efecte hi hagi a la comunitat autònoma.

2. Així mateix, el ple podrà nomenar, a proposta del comitè executiu,
vocals cooperadors entre persones de reconegut prestigi o representants d’uni-
versitats o entitats econòmiques o socials, que formaran part del ple amb veu i
sense vot. El nombre, que no podrà excedir de la quarta part dels membres elec-
tius que la integren, i les funcions s’establiran reglamentàriament per la Cambra.

3. El mandat dels vocals del ple serà de quatre anys, podran ser reelegits
i la seva condició de membres del ple serà indelegable.

4. L’estructura i la composició del ple es revisaran i s’actualitzaran cada
quatre anys, tot tenint en compte les variacions produïdes en l’estructura
econòmica de la demarcació de cadascuna de les cambres.

5. El ple queda constituït i pren acords vàlidament si hi concorren els
quòrums d’assistència i de votació que s’estableixen a continuació:

a) En primera convocatòria, per poder celebrar vàlidament les sessions, és
necessària l’assistència, almenys, de les dues terceres parts dels seus compo-
nents, i els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels assistents.

b) En segona convocatòria, és necessària l’assistència, almenys, de la
meitat més un dels seus components, i els acords han de ser adoptats per dues
terceres parts dels assistents.

6. Corresponen al ple les funcions següents:
a) L’elecció del president i dels altres càrrecs del comitè executiu d’entre

els membres del ple.
b) L’exercici de les funcions consultives i de proposta pròpies de la

Cambra.
c) L’aprovació de les propostes d’aprovació o de modificació del

reglament de règim interior respectiu, dels pressuposts ordinaris i extraordinaris
i de les seves liquidacions, així com dels comptes anuals per a la seva elevació
a la direcció general competent en matèria de cambres oficials de Comerç,
Indústria i Navegació.

El pressupost global de la Cambra haurà de contenir una partida pressu-
postària específica per a l’illa de Formentera, que haurà de ser com a mínim pro-
porcional al recaptat per aquesta illa pel recurs cameral. Per tal que les accions
previstes a la partida pressupostària dedicada a Formentera siguin aprovades pel
ple de la corporació, hauran d’estar avalades prèviament per la majoria absolu-
ta dels membres del ple que tenguin la seva residència o les empreses base de la
seva permanència en aquella illa.

d) El nomenament i el cessament dels representants de la Cambra en tot
tipus d’entitats públiques i privades. 

e) El nomenament i el cessament del secretari general, dels vocals coop-
eradors i, si pertoca, dels membres de les delegacions territorials.

f) Aquelles altres atribuïdes per aquesta llei, les normes que la desenvolu-
pen i el reglament de règim interior. 

Article 10
El comitè executiu

1. El comitè executiu és l’òrgan permanent de gestió, d’administració i de
proposta de la Cambra, i els seus membres, en nombre entre 9 i 17, seran elegits
pel ple d’entre els seus vocals, electes i cooptats als quals es refereix l’article
9.1, apartats a) i b) d’aquesta llei, amb un mandat de durada igual al d’aquests.
Els càrrecs elegibles del comitè executiu seran el president, que serà el de la
Cambra, fins a tres vicepresidents, el tresorer i el nombre de vocals que deter-
minin els reglaments de règim interior respectius de la Cambra fins a completar
el nombre màxim de membres del comitè executiu.

Almenys un 20% dels membres del comitè executiu hauran de ser resi-
dents o tenir la seva empresa base de la permanència a la Cambra a Formentera.

2. El mandat dels càrrecs del comitè executiu serà de quatre anys i podran
ser reelegits.

3. La conselleria competent en matèria de comerç podrà nomenar un rep-
resentant que, sense la condició de membre, tendrà veu però no vot a les ses-
sions del comitè executiu, a les quals haurà de ser convocat en les mateixes
condicions que tots els seus membres.

4. Per tal de poder celebrar vàlidament les sessions hi han d’assistir,
almenys, la meitat més un dels membres del comitè executiu, i els acords s’han
d’adoptar per majoria dels assistents.

5. Les funcions del comitè executiu seran les contingudes a la legislació
bàsica estatal i a la present llei, així com les que reglamentàriament s’estableix-
in.

Article 11
El president

1. El president tendrà la representació de la Cambra, la presidència de tots
els seus òrgans col·legiats i serà responsable de l’execució dels seus acords.

2. Serà elegit pel ple d’entre els seus membres per majoria absoluta, sense
perjudici que el reglament de règim interior de cada cambra pugui elevar el grau
de l’acord, i pel procediment que s’hi estableixi.

3. La durada del mandat del president serà de quatre anys i podrà ser reele-
git en una sola ocasió consecutivament.

4. La Cambra d’Eivissa i Formentera podrà comptar amb tres
vicepresidències si així es determina en el reglament de règim interior. La
vicepresidència primera de la Cambra es reserva per al representant de l’illa que
no tengui la presidència de la corporació.

Article 12
Pèrdua de la condició de membre del ple i del comitè executiu

1. A més de per l’acabament del mandat, la condició de membre del ple i
del comitè executiu o d’electe, si pertoca, es perdrà per alguna de les causes
següents:

a) Quan desaparegui qualsevol dels requisits legals d’elegibilitat que con-
corregueren per a la seva elecció.

b) Per no prendre possessió dins del termini reglamentari.
c) Per resolució administrativa o judicial ferma, que n’anul·li l’elecció o

la proclamació com a candidat.
d) Per falta injustificada d’assistència a les sessions del ple o del comitè

executiu, respectivament, per tres cops consecutius i quatre cops no consecutius,
dins de l’any natural, sense perjudici del tràmit d’audiència davant el ple.

e) Per dimissió o renúncia o per qualsevol causa que l’incapaciti per al
desenvolupament del càrrec.

f) Per mort de la persona física, extinció de la personalitat jurídica i per
concurs de creditors.

2. El ple de la Cambra declararà la concurrència d’alguna de les causes
previstes a l’apartat anterior, excepte en el cas de la lletra c), prèvia la tramitació
del procediment oportú, sense perjudici que els efectes de la pèrdua de la condi-
ció de membre del ple i del comitè executiu o d’electe, si pertoca, es retrotreguin
al dia en què quedàs acreditat el supòsit de fet que la motiva.

En el supòsit que es desatengués per la Cambra el requeriment efectuat
per la direcció general competent en la matèria per a la incoació del procediment
oportú, l’esmentat centre directiu podrà subrogar-se en les facultats d’aquella, a
fi de vetllar per la composició correcta dels òrgans de govern de les cambres.

3. El president i els càrrecs del comitè executiu cessaran, a més de per l’a-
cabament normal dels mandats respectius, per qualsevol de les causes següents:

a) Per la pèrdua de condició de membre del ple.
b) Per acord del ple, en la forma i amb els requisits que s’estableixin en el

reglament de règim interior.
c) Per renúncia al càrrec que no impliqui la pèrdua de la seva condició de
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membre del ple.
d) Per substitució o revocació de poders de la persona que tengui el càr-

rec en representació d’una persona jurídica.

4. Les vacants resultants es cobriran d’acord amb el procediment que a
l’efecte s’estableixi en el reglament de règim interior, i els elegits per ocupar
vacants ho seran només pel temps que quedi per complir el mandat regular
durant el qual s’hagués produït la vacant.

5. La condició de membre del comitè executiu té caràcter personal. En
conseqüència, en el cas que un membre del comitè cessàs per qualsevol causa
en la representació de la seva empresa a la Cambra, el nou representant que
pugui designar l’empresa el substituirà únicament en el ple, sense que aquest
nomenament impliqui també la successió en la condició de membre del comitè.

Article 13
El secretari general

1. La Cambra tendrà un secretari general que assistirà com a tal a les ses-
sions dels òrgans de govern, amb veu i sense vot, tot vetllant per la legalitat dels
acords que aquests adoptin.

2. El seu nomenament, prèvia convocatòria pública de la vacant, així com
el seu cessament, correspondran al ple de la Cambra, per acord motivat adoptat
per la meitat més un dels seus membres. Les bases de la convocatòria per a la
cobertura del lloc hauran de ser aprovades pel ple i publicades al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, i s’haurà de retre compte immediat del seu contingut a la
conselleria competent en matèria de comerç.

3. El secretari general gestionarà la realització dels acords de la Cambra,
conformement amb les instruccions que rebi; exercirà la representació del pres-
ident quan aquest així ho determini i es tracti de facultats merament executives,
serà cap del personal retribuït i director de tots els serveis de la Cambra, del fun-
cionament de la qual serà responsable davant el ple; vetllarà pel compliment de
les disposicions legals, amb obligació de fer, quan procedeixi, els advertiments
pertinents en aquest sentit, i de deixar-ne constància a les actes i als documents
corresponents; i exercirà totes aquelles funcions que no siguin atribuïdes a altres
òrgans.

4. La direcció general competent en matèria de comerç disposarà la pub-
licació del nomenament de secretari general en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Article 14
Règim de personal

Tot el personal al servei de la Cambra quedarà subjecte al dret laboral,
sense perjudici de l’establert a la disposició transitòria vuitena de la Llei 3/1993,
de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació.

Article 15
Reglament de règim interior

1. La Cambra es regirà pel seu propi reglament de règim interior, elaborat
i aprovat per majoria  absoluta pel ple.

El projecte de reglament de règim interior haurà de remetre’s a la consel-
leria que tengui atribuïdes les competències en matèria de comerç, que resoldrà
sobre la seva aprovació definitiva, si pertocava, també en podrà proposar la
modificació, amb indicació en aquest cas dels motius que la justifiquin. El
reglament de règim interior, un cop aprovat per la conselleria, serà publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a la modificació del reglament de règim interior s’hauran d’observar
els mateixos tràmits que per a la seva aprovació. La conselleria competent en
podrà proposar, a més, la modificació que haurà de ser resolta per acord del ple
adoptat per majoria simple.

Presentada la sol·licitud per la Cambra de Comerç, s’entendrà aprovada si
transcorreguts tres mesos des de la seva entrada en el registre de la conselleria
competent, aquesta no ha formulat objeccions en contra. Aquesta conselleria
podrà denegar expressament l’aprovació definitiva del reglament o proposar-ne
la modificació parcial. En aquest cas, determinarà el termini no inferior a dos
mesos, per a una nova tramesa del reglament o de la seva modificació parcial,
transcorregut el qual sense haver rebut la nova proposta, s’entendrà que ha estat
denegada l’aprovació. Presentat el text corregit dins del termini establert, es
considerarà aprovat quan hagin transcorregut dos mesos des de la seva pre-
sentació en el registre de l’òrgan tutelar.

2. En el reglament de règim interior constarà, entre d’altres extrems,
l’estructura del ple, el nombre i la forma d’elecció dels membres del comitè exe-

cutiu i, en general, les normes de funcionament dels seus òrgans de govern, i
l’organització i el règim del personal al servei de la Cambra.

3. Els actes de l’administració tutelant que acordin l’aprovació o la mod-
ificació dels reglaments de règim interior de les cambres seran publicats al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Capítol IV
Règim electoral

Article 16
Generalitats

1. El procediment electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació d’Eivissa i Formentera es regirà pel disposat a la Llei 3/1993, de 22
de març, a la llei present i a les normes que la desenvolupin.

2. Tendran dret electoral actiu i passiu a la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació les persones naturals i jurídiques inscrites en el darrer
cens aprovat per la corporació, d’acord amb el reglament de règim interior
respectiu, sempre que no es trobin inhabilitades per algun dels casos que deter-
mini incapacitat d’acord amb el previst a la legislació vigent.

Article 17
Electors

1. Les persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exer-
ceixin activitats comercials, industrials o navilieres en el territori d’Eivissa i
Formentera, en els termes a què es refereix l’article 6 de la Llei 3/1993, de 22
de març, tendran la consideració d’electors de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació a la circumscripció de la qual comptin amb establiments,
domicili, delegacions o agències.

2. S’entendrà que una persona natural o jurídica exerceix una activitat
comercial, industrial o naviliera quan per aquesta raó quedi subjecta a l’Impost
d’Activitats Econòmiques o tribut que el substitueixi.

3. Per ser elector en nom propi o en representació de persones jurídiques
es requeriran l’edat i la capacitat fixades a la legislació electoral general vigent.

Article 18
Elegibles

1. Els candidats a formar part dels òrgans de govern de la Cambra, a més
de reunir els requisits necessaris per ser electors, hauran de tenir la nacionalitat
espanyola o d’un estat membre de la Comunitat Europea, dur com a mínim dos
anys d’exercici en l’activitat empresarial en els territoris de la Cambra i no estar
en descobert en el pagament del recurs cameral permanent.

Les persones d’una altra nacionalitat podran ser candidates d’acord amb
el principi de reciprocitat, sempre que compleixin la resta de requisits exigits en
el paràgraf anterior.

2. Per ser elegibles com a membres del ple, a més de les condicions
requerides a l’anterior punt 1, els candidats hauran de reunir els requisits
següents:

a) Formar part del cens de la Cambra.
b) Ser electors del grup o de la categoria corresponent.
c) Ser majors d’edat, si es tracta de persones físiques.
d) No ser empleats de la Cambra ni participar en obres o concursos que

aquesta hagi convocat en el moment de presentar-se la candidatura ni en el de
celebració de les eleccions.

Article 19
El cens electoral

1. El cens electoral de la Cambra comprendrà la totalitat dels electors,
classificats per grups i per categories, en la forma en què es determini reglamen-
tàriament.

2. La revisió del cens serà anual i es durà a terme pel comitè executiu, amb
referència al dia primer de gener de cada any.

3. Els grups comprendran col·lectius d’electors subjectes passius de
l’Impost d’Activitats Econòmiques o tribut que el substitueixi. Cada grup podrà
subdividir-se en categories en atenció a la importància econòmica relativa dels
diversos sectors representats, d’acord amb el que s’estableixi en els reglaments
de règim interior respectius.

4. La conselleria competent en matèria de comerç, mitjançant convo-
catòria electoral, ha de determinar, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, els grups electorals en els quals
s’estableixi la representació mínima de vocals residents a Formentera, tenint en
compte la importància dels sectors representats.
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Article 20
Publicitat del cens

1. Obert el procés electoral, la Cambra haurà d’exposar al públic els cen-
sos electorals respectius, en la forma i el temps que es determinin reglamentàri-
ament.

2. Les reclamacions sobre la inclusió o l’exclusió de les empreses en els
grups i les categories corresponents podran presentar-se des del moment en què
s’iniciï l’exposició dels censos al públic fins que acabi el termini establert a la
convocatòria d’eleccions, que no podrà excedir de dotze dies, comptats a partir
del moment en què finalitzi l’exhibició del cens.

3. Correspon al comitè executiu de la Cambra resoldre les reclamacions a
què fa referència l’apartat anterior, en els terminis que reglamentàriament es
determinin, sense excedir en cap cas dels vint dies següents a l’acabament del
període de presentació de reclamacions.

Article 21
Convocatòria d’eleccions

1. Correspondrà al conseller competent en matèria de comerç convocar les
eleccions per a la renovació dels membres dels plens de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació i es farà amb la consulta prèvia a la mateixa cam-
bra.

2. Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears
amb una antelació mínima de quaranta dies sobre la data de les eleccions.

3. A la convocatòria es farà constar la seu de la junta electoral, els dies i
les hores de celebració de les eleccions, el nombre de col·legis electorals, la seu
de cadascun, així com els terminis per a l’exercici del vot per correu i els mod-
els de documents per al vot per correu.

4. Les eleccions de cada grup i categoria se celebraran en un sol dia i, quan
s’estableixin diversos col·legis electorals, simultàniament a tots.

Article 22
Junta electoral

1. Un cop publicada la convocatòria de les eleccions, es constituirà la
junta electoral en els terminis que es fixin reglamentàriament. La junta electoral
serà integrada per:

a) Tres representants dels electors de la Cambra, elegits per sorteig públic
entre una relació d’electors proposada pel ple de la Cambra en nombre d’un per
cada grup, en els terminis que es fixin reglamentàriament. Si l’elecció requeia
en un elector que presenti la seva candidatura per ser membre del ple, haurà de
renunciar a formar part de la junta electoral.

b) Dos representants de la comunitat autònoma, un dels quals exercirà la
funció de president, que seran designats pel conseller competent en matèria de
comerç.

c) Un secretari, que actuarà amb veu i sense vot, nomenat pel conseller
competent en matèria de comerç entre funcionaris de la conselleria esmentada.
En qualsevol cas, la junta electoral podrà recaptar l’assessorament en dret del
secretari de la cambra de la demarcació. 

2. La junta electoral tendrà l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i
Formentera.

3. Correspondran a la junta electoral, sense perjudici d’altres funcions que
se li puguin encomanar reglamentàriament, les següents:

a) Dirigir i supervisar el procés electoral, garantint-ne l’objectivitat i la
transparència.

b) Resoldre les queixes i les reclamacions que se li adrecin en matèria de
procediment electoral.

c) Aprovar els models d’actes de constitució de les meses electorals, d’e-
scrutini general i de proclamació d’electes.

d) Cursar totes les instruccions que estimi pertinents a les meses elec-
torals.

e) Unificar els criteris interpretatius que sobre matèria electoral poguessin
sorgir durant algun procés.

f) Cursar les instruccions necessàries en ordre a la presa de possessió dels
membres electes i a la constitució del nou ple.

g) Supervisar l’actuació dels òrgans de govern de la cambra en funcions;
també podrà adoptar tots els acords que estimi oportuns per garantir l’objectiv-
itat i la transparència de les decisions d’aquests òrgans, des de la convocatòria
de les eleccions fins a l’acabament del procés electoral, en la mesura en què
poguessin afectar l’actuació dels nous òrgans de govern electes.

h) Facilitar el cens electoral del seu grup i de la seva categoria als candi-
dats proclamats, així com a aquelles organitzacions empresarials legalment con-
stituïdes i inscrites en qualsevol dels registres administratius de les illes
d’Eivissa i Formentera, en aquells grups i en aquelles categories en què acred-

itin la proclamació de candidats pertanyents a l’organització; sempre amb sot-
metiment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter per-
sonal.

i) Verificar el resultat final de les votacions i procedir a la proclamació
final dels candidats electes.

4. El mandat de la junta electoral es prolongarà, després de la celebració
de les eleccions, fins al moment en què es procedeixi a la seva dissolució, que
es fixarà reglamentàriament, i un cop efectuada la presa de possessió dels càr-
recs electes.

Article 23
Presentació i proclamació de candidatures

1. La publicació de les convocatòries en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears obre automàticament el període de presentació de candidatures, que es
presentaran per escrit davant la Secretaria de la Cambra d’Eivissa i Formentera,
en la forma en què es determini reglamentàriament.

2. Correspon a la junta electoral, després de comprovar el compliment
dels requisits exigits per a la presentació de candidatures, la proclamació dels
candidats.

3. La junta electoral reflectirà en una acta la proclamació dels candidats i
les incidències que hi hagués. Se’n trametrà una còpia certificada a la conselle-
ria competent en matèria de comerç de les Illes Balears en el termini que es
determini i, a més, es donarà publicitat del seu contingut mitjançant un anunci
fixat en el domicili de la Cambra i les seves delegacions, que es publicarà,
almenys, en un dels diaris de major circulació de la circumscripció.

4. El termini, la forma i les condicions de presentació i proclamació de les
candidatures es determinaran reglamentàriament.

Article 24
Vot per correu

Els electors que prevegin que a la data de les eleccions no podran person-
ar-se en els col·legis electorals podran exercir el seu dret al vot per correu, amb
els requisits i els terminis que s’estableixin reglamentàriament.

Article 25
Desenvolupament de les eleccions

Per via reglamentària s’establiran les disposicions necessàries per al
desenvolupament de les eleccions en allò referent a meses electorals, fiscal-
ització del procediment electoral pels electors i candidats i totes les altres cir-
cumstàncies necessàries sobre el procediment.

Article 26
Presa de possessió i eleccions de segon grau

1. Els membres electes del ple prendran possessió dels seus càrrecs a la
seu de la Cambra, dins del mes següent al de la seva elecció, de la qual se’n retrà
compte immediat a la direcció general competent en matèria de comerç. Les
persones naturals prendran possessió del càrrec; les persones jurídiques, a través
d’un representant designat a tal efecte amb poder suficient.

2. Constituït el ple, procedirà a elegir el president i els membres del
comitè executiu, per votació nominal i secreta, d’acord amb les normes del
reglament de règim interior.

Article 27
Funcionament dels òrgans de govern durant el període electoral

1. Els òrgans de govern continuaran en funcions en l’exercici de les seves
atribucions, un cop convocades les eleccions, fins a la constitució dels nous
plens, amb les limitacions contingudes en aquesta llei.

2. Els òrgans de govern de la Cambra hauran de facilitar el normal desen-
volupament del procés electoral i de formació i constitució del nou ple, així com
el traspàs de funcions i de poders als nous òrgans de govern elegits, limitant la
seva actuació durant el període electoral al despatx ordinari dels assumptes de
la Cambra i abstenint-se d’adoptar, excepte en casos d’urgència extrema que
haurà de ser suficientment acreditada i autoritzada per la conselleria competent
en matèria de comerç de les Illes Balears, qualssevol altres acords.

3. El ple en funcions no podrà exercir les atribucions següents:
a) Adoptar acords que impliquin endeutament de la corporació.
b) Adoptar acords que suposin la integració, la participació o la promoció

en associacions, fundacions o societats civils o mercantils, relacionades amb les
seves funcions.

c) Aprovar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres cam-
bres, societats, administracions o institucions públiques o privades, que duguin
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associats compromisos de despesa, sempre que no estigués consignat pressu-
postàriament.

d) La declaració i la provisió de vacants en qualsevol dels càrrecs dels
òrgans de govern, secretari general i director gerent, així com l’adopció d’acords
relatius al personal de la Cambra, quan no estiguessin prevists legalment.

e) L’aprovació dels projectes de pressuposts ordinaris i extraordinaris i de
les seves liquidacions, així com adoptar acords sobre adquisició, alienació o dis-
posició de béns mobles i immobles.

4. El comitè executiu en funcions no podrà:

a) Adoptar decisions que corresponguin al ple i que aquest hagués dele-
gat.

b) Adoptar acords en matèria de gestió econòmica, d’adquisició, d’alien-
ació o de disposició de béns, quan no estiguessin prevists en els pressuposts.

c) Confeccionar i proposar al ple l’aprovació dels projectes de pressuposts
ordinaris i extraordinaris així com les seves liquidacions.

5. Al president de la Cambra en funcions li correspondran les funcions de
representació ordinària de la corporació, així com presidir les reunions dels seus
òrgans de govern i en matèria econòmica, la realització i l’expedició d’ordres de
pagament i cobrament, sempre que no comprometin l’actuació dels nous òrgans
de govern electes.

Article 28
Recursos

Contra els acords de la Cambra sobre reclamacions al cens electoral i els
de les juntes electorals es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller
competent en matèria de comerç.

Capítol V
Règim econòmic i pressupostari

Article 29
Finançament i patrimoni

1. La Cambra d’Eivissa i Formentera disposarà com a patrimoni inicial de
la part proporcional i respectiva del que li correspongui per la segregació de la
Cambra de Mallorca.

El repartiment proporcional del patrimoni que s’haurà d’assignar a la futu-
ra Cambra d’Eivissa i Formentera es desenvoluparà mitjançant ordre de la con-
selleria competent en matèria de comerç.

Aquesta ordre haurà de desenvolupar els principis següents:
a) L’administració tutelant procedirà a efectuar una avaluació i una

taxació actualitzades de tots els elements integrants de l’actual patrimoni de la
Cambra de Mallorca, Eivissa i Formentera (actius i passius).

b) Sobre la quantitat del patrimoni net resultant s’aplicarà el percentatge
mitjà -prenent sempre la xifra sencera immediata superior- obtingut amb el càl-
cul dels conceptes següents:

- Total percentatge que representin les illes d’Eivissa i Formentera
respecte del total de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera, de la quota líquida dels imposts de Societats, IRPF i IAE;
s’inclourà en el càlcul la quota líquida corresponent a aquelles empreses amb
IAE a Eivissa o Formentera, i seu social -fiscal- fora de l’àmbit territorial
d’Eivissa i Formentera.

- Total percentatge que representin les illes d’Eivissa i Formentera
respecte del total de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera en relació amb el total de llicències d’activitats
econòmiques.

Es prendrà com a referència per a l’esmentat càlcul el percentatge mitjà -
prenent sempre la xifra sencera immediata superior- dels censos tributaris i fis-
cals de les darreres anualitats anteriors a la liquidació.

c) El total patrimonial que s’assigni a la Cambra d’Eivissa i Formentera
necessàriament haurà d’estar integrat pels actuals immobles seus d’ambdues
delegacions insulars, atenent el principi de localització territorial.

d) La liquidació i el repartiment patrimonial haurà d’efectuar-se per la
conselleria competent en matèria de comerç en el termini màxim de sis mesos
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

e) A l’ordre on es determini la liquidació del patrimoni s’haurà de fixar la

data, la forma i els terminis en què es produeixi la cessió de béns a la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, que no podrà excedir
en cap cas dels dotze mesos des de l’aprovació d’aquesta llei.

Aquesta cessió haurà de comprendre les quantitats meritades i no
abonades en els exercicis pendents de recaptació, a la futura Cambra d’Eivissa
i Formentera.

Així mateix, s’hauran de fixar la forma i els terminis en què s’hauran
d’abonar les quantitats, sense que això pugui suposar un desequilibri patrimoni-
al greu en alguna de les dues cambres.

2. Per al finançament de les seves activitats, la Cambra disposarà dels
ingressos següents:

a) El rendiment dels conceptes integrats en el denominat recurs cameral
permanent, que regula el capítol III de la Llei 3/1993, de 22 de març.

b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que presti
i, en general, per l’exercici de les seves activitats.

c) Els recursos que les administracions públiques decideixin destinar per
sufragar el cost dels serveis públics administratius o la gestió de programes que,
si pertoca, els siguin encomanats, i els derivats dels convenis de col·laboració
que puguin celebrar amb la comunitat autònoma, el consell insular, els ajunta-
ments o d’altres administracions.

d) Els productes, les rendes o els increments del seu patrimoni.
e) Les aportacions voluntàries dels seus electors.
f) Les subvencions, els llegats i les donacions que poguessin percebre.
g) Els procedents de les operacions de crèdit que realitzin.
h) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en virtut de con-

veni o per qualsevol altre procediment, conformement amb l’ordenament
jurídic.

Article 30
Recurs cameral permanent. Obligació de pagament, meritació i

recaptació

1. Són obligades al pagament del recurs cameral permanent a què es ref-
ereix l’article anterior, les persones físiques o jurídiques, nacionals o estran-
geres, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general trib-
utària que, durant la totalitat o part d’un exercici econòmic, hagin exercit les
activitats del comerç, la indústria, el turisme o la navegació que hagin quedat
subjectes a l’Impost d’Activitats Econòmiques o tribut que el substitueixi, que
radiquin, exerceixin la seva activitat o tenguin establiment, domicili o delegació
a Eivissa o Formentera.

2. La meritació de les exaccions que constitueixen el recurs cameral per-
manent, així com la interrupció de la prescripció, coincidiran amb el dels
imposts als quals es refereixen, respectivament.

3. La recaptació i, en general, els altres extrems relatius al recurs cameral
permanent es regiran d’acord amb el disposat a la Llei 3/1993, de 22 de març.

Article 31
Règim pressupostari i comptes anuals

1. La Cambra ha d’elaborar, anualment, els pressuposts ordinaris d’in-
gressos i despeses i, si pertoca, extraordinaris. Correspon a la conselleria com-
petent en matèria de comerç establir les normes per a l’elaboració i la liquidació
d’aquests pressuposts, tenint en compte el percentatge màxim de finançament i
l’afectació dels rendiments del recàrrec cameral permanent establert per la Llei
3/1993, de 22 de març.

2. La Cambra ha de formular els comptes anuals, que han d’ajustar-se al
pla general de comptabilitat per a l’empresa amb les adaptacions que
s’estableixin reglamentàriament.

3. La Cambra ha de sotmetre els pressuposts, ordinaris i extraordinaris, les
liquidacions i els comptes anuals a l’aprovació de la conselleria competent en
matèria de comerç. Els comptes anuals, abans de ser presentats per a l’aprovació
de l’òrgan tutelar de l’administració autonòmica, han de sotmetre’s a un informe
d’auditoria externa, que ha d’ajustar-se a l’establert per la Llei 19/1988, de 12
de juliol, d’auditoria de comptes.

4. Sense perjudici de la fiscalització que correspongui al Tribunal de
Comptes respecte del Pla cameral de promoció de les exportacions, l’òrgan tute-
lar ha de fiscalitzar les liquidacions dels pressuposts i els comptes anuals, mit-
jançant el control de les auditories externes esmentades a l’apartat 3, en la forma
que s’establirà reglamentàriament. L’òrgan tutelar pot obtenir, dels auditors de
comptes i de les societats d’auditoria, la informació que sigui necessària per a
l’exercici de les seves competències. Així mateix, l’òrgan tutelar pot encarregar,
excepcionalment i motivadament, una auditoria externa relativa a una cambra
concreta.

5. La Cambra pot adquirir tota classe de béns i drets sota qualsevol títol
per causa de mort o inter vivos, ja sigui onerós o gratuït, alienar-los o gravar-
los. Per als actes de disposició d’immobles i de valors mobiliaris, exceptuant-ne
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les operacions de tresoreria, i per a les operacions de crèdit per quantia superi-
or al 10% dels ingressos nets per recurs cameral permanent de l’exercici que
correspongui, les cambres i el Consell de Cambres han de tenir l’autorització
prèvia de la conselleria competent en matèria de comerç.

Article 32
Comptabilitat

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera és obligada a dur un sistema comptable que registri diàriament el
moviment dels seus ingressos i de les seves despeses i posi de manifest la com-
posició i la valoració del seu patrimoni. El sistema s’ajustarà als criteris que, si
pertoca, s’acordin en el  Consell Superior de les Cambres de Comerç, Indústria
i Navegació d’Espanya, amb la finalitat d’unificar les regles de comptabilitat de
totes les cambres de comerç.

Reglamentàriament la conselleria competent en matèria de comerç podrà
establir els requisits d’aquest sistema comptable.

Article 33
Tutela

1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera està subjecta en l’exercici de la seva activitat a la tutela de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb inde-
pendència de la funció de tutela que correspon a l’Administració de l’Estat
sobre les activitats de les cambres relatives al comerç exterior d’acord amb la
legislació bàsica.

2. La funció de tutela comprèn l’exercici de les potestats administratives
d’autorització, d’aprovació, de fiscalització, de resolució de recursos, de sus-
pensió i de dissolució, segons l’establert en aquesta llei i a l’article 22 de la Llei
3/1993, de 22 de març, bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació.

3. Independentment de les facultats atribuïdes al Consell de Govern sobre
creació i concentració de cambres, les funcions de tutela que corresponen a l’ad-
ministració autonòmica s’exerciran per la conselleria competent en matèria de
comerç.

Article 34
Suspensió i dissolució dels òrgans de govern

1. En el supòsit que es produeixin transgressions greus o reiterades de
l’ordenament jurídic vigent o en cas d’impossibilitat de normal funcionament
dels òrgans de govern de la Cambra, la conselleria competent en matèria de
comerç podrà suspendre la seva activitat.

2. L’acord de suspensió determinarà el termini de durada que no podrà
excedir de tres mesos, així com l’òrgan que tendrà al seu càrrec la gestió dels
interessos de la Cambra durant aquest període.

3. Si transcorregut el termini de suspensió subsisteixen les raons que hi
donaren lloc, la conselleria competent en matèria de comerç acordarà, en el ter-
mini d’un mes, la dissolució dels òrgans de govern de la Cambra i la convo-
catòria de noves eleccions.

Article 35
Reclamacions i recursos

1. Les resolucions i els acords de la Cambra dictats en l’exercici de les
seves funcions de naturalesa pública i administrativa, així com els que afectin el
seu règim electoral, seran recurribles davant la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, previ recurs administratiu formulat davant la conselleria competent en
matèria de comerç.

2. Les liquidacions i d’altres actes relatius a la gestió i a la recaptació del
recurs cameral permanent seran susceptibles de reclamació econòmica adminis-
trativa davant els tribunals econòmics administratius, sense perjudici dels altres
recursos que procedeixin.

3. Les actuacions de la Cambra en altres àmbits i, singularment, les de
caràcter laboral, s’aclariran davant els jutjats i els tribunals competents.

4. Els electors, en tot cas, podran formular queixes davant la conselleria
competent en matèria de comerç, en relació amb els serveis mínims obligatoris
gestionats per aquestes o amb la seva activitat de caràcter administratiu.

5. Contra les resolucions de suspensió i dissolució dels òrgans de govern
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera
dictades per la conselleria competent en matèria de comerç, podrà interposar-se
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

A l’entrada en vigor d’aquesta llei quedaran derogades totes les normes
d’igual o inferior rang que s’oposin al que s’hi disposa.

Disposició final primera

En tot el que no es preveu en aquesta llei seran d’aplicació:

1. La Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de
Comerç, Indústria i Navegació, en tot allò que no s’oposi a la llei present o a les
seves normes de desenvolupament ni les contradigui.

2. La legislació referent a l’estructura i al funcionament de les adminis-
tracions públiques en tant que sigui conforme a la naturalesa i a les funcions de
les cambres.

3. En relació amb el procediment electoral, la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, de règim electoral general en el que hi resulti aplicable.

Disposició final segona

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la llei present, el
Consell de Govern de les Illes Balears aprovarà i presentarà davant el Parlament
de les Illes Balears per a la seva aprovació un projecte de llei general de les cam-
bres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de les Illes Balears i la normati-
va de desenvolupament que sigui necessària.

Disposició final tercera

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera haurà de redactar i aprovar el seu reglament de règim interior en el
termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei.

Disposició final quarta

Aquesta llei entrarà en vigor als trenta dies de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, tres de maig de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

— o —

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 8426

Resolució del conseller d’Interior per la qual s’aproven les llis-
tes definitives d’aspirants admesos i exclosos, amb les causes
d’exclusió, i d’aspirants convocats a la prova específica de cata-
là i s’indiquen els llocs i les dates de la realització de la prova
específica de català i del primer exercici de les proves selectives
per a l’ingrés al Cos subaltern de l’Administració general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, convocades per les
resolucions del conseller d’Interior de 9 de març de 2006 (BOIB
núm. 42, de 23 de març)

Finalitzat el termini per esmenar els defectes i les errades detectades a les
sol·licituds i  indicades a la llista provisional d’aspirants exclosos de les proves
selectives per a l’ingrés en el Cos subaltern de l’Administració general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, convocades per les resolucions del
conseller d’Interior de 9 de març de 2006 (BOIB núm. 42, de 23 de març), de
conformitat amb allò que disposen les bases vuitena i onzena de la Resolució del
conseller d’Interior per la qual s’aproven les bases generals que han de regir els
processos selectius per a la cobertura de les places vacants previstes a l’oferta
pública d’ocupació de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2005 (BOIB núm. 121, de 16 d’agost), 
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